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Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna 

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-

het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 

uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt revis-

ionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medbor-

garnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig 

funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare genom-

för verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verk-

samhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en till-

räcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-

ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 

löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-

sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 

att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-

ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-

na@rev.sll.se 
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Kompetensförsörjning i vården – utbildning hos vårdgivare en 
förutsättning för fler sjuksköterskor  
 

Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för yttrande 

senast 2014-05-20. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att landstinget arbetar med kompetensfrågor på flera nivåer 

men att det är osäkert vilka övergripande effekter som LS och HSN förväntar sig att insatser vad 

gäller framtida kompetensförsörjning med fokus på VFU ska ge. Eller om genomförda och 

planerade insatser är tillräckliga för att säkra tillgången till framtida kompetens i vården. 

 

Revisorerna vill till LS särskilt framhålla vikten av att tydliggöra ansvaret för vem som ska göra 

vad så att utbildningsåtaganden inklusive tillräcklig tillgång till VFU av god kvalitet kan 

säkerställas. 

 

LS bör även, i samverkan med HSN, följa upp effekterna av genomförda insatser i syfte att 

säkerställa att de främjar tillgången till framtida kompetens i vården. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 
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Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2014-01-30 att överlämna rapporten till 

hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2014-05-20. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att landstinget arbetar med kompetensfrågor på flera 

nivåer men att det är osäkert vilka övergripande effekter som LS och HSN förväntar sig att 

insatser vad gäller framtida kompetensförsörjning med fokus på VFU ska ge. Eller om 

genomförda och planerade insatser är tillräckliga för att säkra tillgången till framtida 

kompetens i vården. 

 

Revisorerna vill till HSN särskilt framhålla att HSN i avtal med vårdgivare bör utveckla 

och tydliggöra formuleringar och ställa specifika uppföljningsbara krav så att tillräcklig 

tillgång till VFU av god kvalitet kan anordnas hos dessa. 

 

HSN bör även, i samverkan med LS, följa upp effekterna av genomförda insatser i syfte att 

säkerställa att de främjar tillgången till framtida kompetens i vården. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 
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ordförande    Rikard Lindqvist 

    sekreterare 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ansvarar landstinget för att erbjuda 

länets befolkning en god hälso- och sjukvård, vilket förutsätter tillräckligt med 

personal med relevant kompetens. Kompetens är en av de viktigaste förutsättning-

arna för att kunna leva upp till fullmäktiges mål om hög tillgänglighet i vården, god 

delaktighet och kvalitet samt hög effektivitet. Rätt kompetens är också en grund-

förutsättning för att framtidens hälso- och sjukvård, FHS, ska kunna verkställas. 

Revisionen har under hösten 2013 övergripande granskat hur landstinget arbetar 

med kompetensförsörjning inom vården. Granskningens fokus har varit bristen på 

sjuksköterskor där sjuksköterskors verksamhetsförlagda utbildning, VFU, är en 

väsentlig förutsättning.  

 

Landstinget arbetar med kompetensfrågor på flera nivåer. Det gäller övergripande 

insatser via landstingsstyrelsen, LS, och hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, samt 

inom ramen för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård, men även ute i vården 

som inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, och vid akutsjukhusen. 

Samverkan sker också med olika lärosäten, dvs. universitet och högskolor samt 

med externa vårdgivare. Styrningen inom kompetensområdet sker från fullmäktige 

genom beslut i budget och i framtidens hälso- och sjukvård samt från beställaren i 

vårdavtal. LS driver på och informerar, påverkar och initierar flera projekt kring 

VFU, både landstingsspecifika och i samverkan med lärosätena.  

 

Granskningen visar att det är osäkert vilka övergripande effekter som LS och HSN 

förväntar sig att insatserna ska ge eller om genomförda och planerade insatser är 

tillräckliga för att säkra tillgången till framtida kompetens i vården. Flertalet inter-

vjuade pekar på att analys av behov, planering, samordning, genomförande och 

uppföljning behöver stärkas i syfte att främja utvecklingen mer strategiskt. De 

intervjuade menar att det är sannolikt att den nuvarande och prognostiserade fram-

tida bristen på sjuksköterskor kommer att bestå under överskådlig tid om inte mer 

kan göras. Ett exempel är att det förefaller saknas VFU-platser till vårterminens 

studenter. Detta riskerar att accentueras när den planerade utökningen med 240 

utbildningsplatser vid regionens lärosäten ska genomföras och även dessa studenter 

ska ut i den kliniska verkligheten och genomföra VFU-perioder. En strategi för hur 

dessa platser ska kunna frambringas förefaller saknas. Revisionen anser att tydli-

gare ansvar, styrning och incitament behövs för att möjliggöra att tillräckligt antal 

VFU-platser med tillräcklig kvalitet kan frambringas. 

 

I landstingets organisation är ansvaret för att säkerställa att tillräcklig mängd VFU 

finns att tillgå delat mellan LS, HSN och vårdgivarna. LS fungerar i första hand 

samordnande och utvecklande, HSN beställer i avtal och vårdgivarna ska se till att 

VFU genomförs med god kvalitet. Det delade ansvaret riskerar leda till att styr-

ningen upplevs som otydlig med risk för att frågor hamnar mellan stolarna. De 

intervjuade uppger också att det är otydligt vem som förväntas ta ansvar för vad. 

Denna risk blir än mer tydlig när lärosätena tas med i bilden. 

 

Landstinget och lärosätena har avtal om samverkan bland annat genom landstingets 

och Karolinska Institutets gemensamma ledningsgrupp och centrum för klinisk 

utveckling, CKU, där länets fyra lärosäten och landstinget är representerade. Där-

utöver finns utbildnings- och kompetensrådet, UKR, där även landstingsägda och 

externa vårdgivare är med. Revisionen ser att samverkan, som är viktig för att 

förankra och skapa gemensam riktning kring utbildnings- och kompetensfrågor, till 
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stora delar ger intryck av att fungera. Parterna är överens om att nuvarande mängd 

VFU-veckor som andel av sjuksköterskeprogrammet bör upprätthållas då den 

kliniska delen av utbildningen är viktig för utbildningens kvalitet, och att lärande-

miljöer och handledning behöver utvecklas och stärkas. Men parterna förefaller 

inte kunna enas om hur terminerna ska disponeras så att samtliga VFU-platser kan 

nyttjas. Praktiska arrangemang kring VFU hos vårdgivarna är beroende av att 

tillflödet av studenter är förhållandevis konstant över tiden. Granskningen har visat 

att tillgången till VFU-platser över året inte stämmer med lärosätenas terminsupp-

lägg. Revisionen menar därför att LS i samverkansforumen med lärosätena måste 

ställa tydligare krav i denna fråga så att lärosätenas terminsplanering inte blir ett 

hinder för att nyttja tillgängliga VFU-platser och därmed riskerar att färre sjukskö-

terskor utbildas än vad som skulle vara möjligt.  

 

Granskningen visar att samtliga landstingsfinansierade vårdgivare inte bidrar med 

platser i den grad och på det sätt som svarar mot behoven. Därför bör LS säker-

ställa att ansvaret tydliggörs vad gäller hur utbildning och VFU ska hanteras och av 

vem. Dessa styrsignaler bör dessutom samordnas med HSN:s avtalsstyrning så att 

samtliga vårdgivare kan inkluderas i det landstingsövergripande arbetet med verk-

samhetsförlagd utbildning.  

 

Revisionen har granskat de krav som HSN ställer i avtalen med vårdgivare om 

verksamhetsförlagd utbildning samt den uppföljning som genomförs. Samtliga 

avtal innehåller en generell formulering om att vårdgivaren ska tillhandahålla 

utbildningsplatser kopplad till de yrkesgrupper de har anställda. I flertalet avtal är 

krav vad gäller omfattning av detta otydliga eller saknas, men i primärvården ställs 

krav om att ett visst antal VFU-veckor ska genomföras per anställd distrikts- eller 

sjuksköterska. HSN bör i avtalen utveckla och tydliggöra formuleringar och speci-

ficera kraven på att utbildningsplatser ska anordnas, i vilken omfattning och till 

vilken kvalitet så att tydliga och uppföljningsbara krav ställas på vårdgivarna. Detta 

för att säkra tillgången till, kvalitet på VFU-platser och säkerställa samtliga vårdgi-

vares bidrag till landstingets gemensamma kompetensförsörjningsuppdrag. 

 

Rekommendationer 

 LS bör säkerställa att ansvaret tydliggörs vad gäller hur utbildningsåtagan-

det inklusive VFU ska hanteras och av vem i syfte att säkerställa tillräcklig 

tillgång till VFU av god kvalitet.  

 HSN bör i avtalen med vårdgivare utveckla och tydliggöra formuleringar 

och specificera kraven på att utbildningsplatser ska anordnas, i vilken om-

fattning och till vilken kvalitet så att uppföljningsbara krav kan ställas på 

vårdgivarna.  
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2 Utgångspunkter för granskningen 

Flera organisationer, bl.a. Socialstyrelsen och Stockholms medicinska råd, 

SMR, har sedan mitten på 1990-talet förutspått kompetensförsörjningsbrister i 

vården. Tillgänglig statistik påvisar brist på arbetskraft både nu och i framtiden. 

År 2020 förväntas enligt länsstyrelsen en brist på ca 1 000 sjuksköterskor i 

regionen samt en lika stor brist på läkare – pensionsavgångar och nyutbildade 

inräknade. Även vad gäller undersköterskor prognostiseras en arbetskraftsbrist, 

då kommuner höjer kompetenskraven i omsorgen, befolkningen blir äldre och 

behöver mer omvårdnad, och många undersköterskor går i pension. Tillgången 

till kompetens inom andra vårdyrken förutspås också framtida brister.  

 

I länet finns fyra lärosäten
1
 som utbildar sjuksköterskor för vården; Karolinska 

Institutet, som har staten som huvudman, samt Sophiahemmets Högskola, Ersta 

Sköndal Högskola och Röda Korsets Högskola som är icke-offentligt ägda 

lärosäten som bedriver utbildning i uppdragsform. Regeringen beslutar om 

antalet utbildningsplatser per lärosäte och vem som har examensrätt för de 

olika legitimationsgrundande yrkena i vården. Avtal sluts mellan lärosäten och 

landstinget som är ansvariga för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, dvs. 

praktik under utbildningen. Ett ökat antal studerande på vårdutbildningar i reg-

ionen ställer ökade krav på tillgång till fungerande VFU.  

 

Landstinget, regionala lärosäten och privata vårdgivare har i samverkan upp-

vaktat regeringen och regionen har nyligen tilldelats fler utbildningsplatser, 

men inte så många som landstinget och lärosätena anser sig behöva. Problemet 

att ordna VFU-platser för dessa studenter är ännu inte löst.  

 

Revisionens förstudie visade att medvetenheten om nuvarande och framtida 

kompetensförsörjningsbrister är förhållandevis hög. Flera åtgärder och projekt 

har startats både hos vårdgivare och av landstingsstyrelsen, men spridningen av 

projektens resultat och uthålligheten i genomföranden uppvisar otillräcklighet-

er. En samlad styrning förefaller saknas då landstingets ansvar för kompetens-

försörjning delas mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, 

HSN. Andra problem som framkom i intervjuer i förstudien var att det är kom-

plicerat att prognostisera framtida behov och att befintliga beräkningsunderlag 

uppfattas som bristfälliga. Vidare framkom att tillgången till utbildningsplatser 

i vården inte vara tillräcklig samtidigt som uppdelningen av discipliner i och 

med införandet av framtidens hälso- och sjukvård riskerar att ytterligare för-

svåra genomförandet av en samlad VFU. Revisionen har därför granskat hur 

landstinget agerar för att säkra framtida kompetensförsörjning och verksam-

hetsförlagd utbildning inom länets hälso- och sjukvård.  

2.1 Revisionsfråga 

Kan genomförda och planerade insatser säkra tillgången till framtida kompe-

tens i vården? 

Frågan bryts ned i följande delfrågor: 

 Hur hanteras ansvaret för kompetensförsörjningsfrågor inom landstinget? 

 Vilka styrmedel används i syfte att säkra tillgången till framtida kompe-

tens? 

                                                      
1
 Även Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola, Stockholms Universitet och Tekniska Högs-

kolan har utbildningar eller delar av utbildningar som är viktiga för vården på olika sätt, men är inte 
inkluderade i granskningen och omnämns därför inte här. 
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 Vilka effekter förväntar landstingsstyrelsen och HSN att planerade och 

genomförda insatser ska ge? 

2.2 Avgränsning 

Kompetens är ett vitt begrepp och kan innehålla tolkningar av vad som behövs 

i form av kunskap och relaterade resurser för att något ska kunna utföras. 

Denna granskning utgår från att kompetensförsörjningsarbetet innebär att uti-

från uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla den samlade kompetensen 

så att verksamheter och arbetsmoment kan utvecklas på kort och lång sikt. 

Granskningen berör övergripande hur dessa frågor hanteras i landstinget och 

om dessa bedöms som tillräckliga. Granskningens fokus har varit bristen på 

sjuksköterskor där sjuksköterskors verksamhetsförlagda utbildning, VFU är en 

väsentlig förutsättning. 

 

Föremål för granskningen är LS och HSN. Vårdgivare som Karolinska sjukhu-

set, SLSO, m.fl. har berörts av granskningens aktiviteter.  

2.3 Bedömningsgrunder 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3§ Varje landsting skall erbjuda en god 

hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Aktiviteter som 

genomförs av landstinget ska skapa förutsättningar för att denna paragraf ska 

kunna efterlevas av de vårdgivare som utför vård på landstingets uppdrag. 

 

Den principöverenskommelsen som genomfördes den11 januari 2001 mellan 

svenska staten och Landstingsförbundet om ett statligt övertagande av huvud-

mannaskapet för landstingens vårdhögskoleutbildningar, vilken också sedan 

godkändes av riksdagen. Därmed tog staten över huvudansvaret för utbildning-

en av vårdyrken, som tidigare var respektive landstings ansvar, men att lands-

tingen behöll ansvaret för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

 

Fullmäktiges långsiktiga mål om förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- 

och sjukvården. 

 

Målbild i framtidens hälso- och sjukvård, om att en kunskapsbaserad, ända-

målsenlig och tillgänglig vård ska ges på lika villkor till alla.  

2.4 Metod 

Intervjuer med nyckelpersoner vid HSF, LSF, SLSO, Karolinska Universitets-

sjukhuset, lärosäten, CKU m.fl. samt analys av dokument och avtal har genom-

förts med stöd i följande angreppssätt:  

 Fördjupad analys av ansvarsfrågan.  

 Ett urval projekt och aktiviteter/åtgärder har analyserats mot en tänkt 

effektkedja 

 En enkät till VFU-samordnare med fokus på IT-systemet för hantering 

av VFU-platser, KliPP, har genomförts för att komma närmare pro-

blem kring KliPP, VFU, och placering av studenter, se bilaga 2.  

Projektet har genomförts av Eva Hansson Risberg och Karin Eduards (projekt-

ledare) vid revisionskontoret.  
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3 Kompetensförsörjning i SLL 

Det åligger vårdens huvudman, landstinget, och respektive vårdgivare att sä-

kerställa att tillräcklig och relevant kompetens finns för att utföra vården på ett 

adekvat sätt. Ansvaret för kompetensförsörjningen i sig är delat mellan vårdens 

huvudman, landstinget och de olika vårdgivarna. Landstingets övergripande 

ansvar kan sägas gälla strategisk planering inför framtiden och att säkerställa 

att det finns tillräcklig kompetens att tillgå i regionen för de som utövar vården. 

Brist på kompetens riskerar bli vårdens största utmaning. Denna utmaning 

måste enligt landstinget lösas på flera sätt, och många insatser genomförs 

också. Fler behöver utbildas. Viktigt är också att få fler unga att söka sig till 

vården som arbetsplats. Även inom regional planering diskuteras tillgången till 

sjuksköterskor. Vårdgivarens ansvar är ett rekrytera kompetens och upprätt-

hålla den så att vården kan genomföras med bibehållen kvalitet över tid. 

 

Flertalet intervjuade upplever att det är lättare att driva kompetensfrågor nu 

jämfört med tidigare. Enighet råder kring att vården behöver kompetent perso-

nal för att kunna genomföra arbetet både i när- och framtid, både politiskt och 

verksamhetsmässigt. Kompetensaspekter börjar synas i styrverktyg som budget 

samt i beslut om framtidens hälso- och sjukvård. De intervjuade menar att 

landstinget har blivit tydligare i sina ambitioner, men att det ändå finns mycket 

kvar att genomföra för att uppnå dem. Den största utmaningen för den framtida 

kompetensförsörjningen uppges vara tillgången till tid – snart står NKS klart 

och nätverkssjukvården ska fungera i praktiken. Att landstinget kommer att 

hinna med att forma en bärande struktur för tillgången till kompetens och VFU 

är inte alls säkert, menar de.  

3.1 SLL:s övergripande ansvar 

Organisatoriskt sett har landstingsstyrelsen det övergripande ansvaret för kom-

petensförsörjning i länet. Frågorna bereds inför LS i forskningsberedningen, 

som ska ”bereda frågor om landstingets strategiska inriktning på forskning, 

utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården” och ”följa upp verk-

samheten inom FoUU-området”. I förvaltningsorganisationen hanteras frågorna 

av SLL Personal & Utbildning vid landstingsstyrelsens förvaltning, LSF. Per-

sonaldirektören är också föredragande i produktionsutskottet, som utövar 

landstingsstyrelsens uppsiktsplikt över den landstingsägda sjukvårdsprodukt-

ionen och bereder frågor om ägarstyrning för de sjukvårdsproducerande enhet-

erna inom landstinget. De ansvarar också för att följa upp att landstingets sjuk-

vårdsproducerande enheter fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i avtalen med 

beställaren.  

 

Landstinget har ett övergripande direktiv för användning av utbildningsmedel, 

utbildningsdirektiv för 2013
2
, som består av två delar. Den ena delen berör det 

som ryms inom KI/SLL-samarbetet som utgörs av statliga medel och lands-

tingsmedel, där dessa parter beslutar vad pengarna ska användas till. Den andra 

delen utgörs av landstingets egna satsningar, som till största delen fördelas 

genom LSF. Landstingets budget för utbildning omfattar ca 300 mnkr per år, 

vilket tidigare inte har redovisats och följts upp separat. I det utbildningsbok-

slut för 2013 som tas fram av LSF kommer en samlad bild ges av de medel som 

                                                      
2
 Direktiv angående tilldelning och nyttjande av utbildningsmedel 2013 (avseende både KI/SLL-

samarbetet och SLLs interna vårdutbildningar), ingår som en del av FoUU-budgeten 2013 antagen 
i AU den 27e november 2012 
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satsats på utbildning, vad som genomförts och vad som uppnåtts, en utveckling 

från det tidigare sammansatta personal- och utbildningsbokslutet. 

 

Landstingets personalstrategiska arbete ska utgå ifrån landstingets personalpo-

licys grundläggande principer om aktivt ansvarstagande, kund- och resultatfo-

kus samt förändring och utveckling. Under 2013 omorganiserade landstingssty-

relsen personalfunktionen som då bytte namn till SLL Personal & Utbildning i 

syfte att bättre kunna genomföra det samlade uppdraget kopplat till framtids-

planen för hälso- och sjukvården. Den personalstrategiska avdelningen inom 

den nya funktionen arbetar med att leda, samordna, utveckla och följa upp det 

personalpolitiska arbetet inom hela landstinget. Fr.o.m. januari 2014 inrättas en 

avdelning, SLL Utbildning och kompetensförsörjning, med ansvar för att se till 

att länets vårdverksamheter har tillgång till personal med rätt kompetens, inklu-

sive utbildningsuppdraget, och en chef har tillsatts. Avdelningen ska även han-

tera de uppdrag som kommer från programkontoret för framtidens hälso- och 

sjukvård.  

 

Arbete med att ta fram en tillförlitlig modell för att beräkna framtida behov av 

kompetens i länet pågår inom ramen för arbetet som bedrivs vid programkon-

toret för framtidens hälso- och sjukvård där både LSF och HSF medverkar. 

Modellen ska hantera både personaltillgång (antal personer) och utbildningsbe-

hov (personal med rätt kompetens, behov av ny kompetens) och beräknas tas i 

bruk under 2014. Kompetensprojektet inom FHS, som totalt innehåller fyra 

delar, kommer att belysas i en annan granskning i feb 2014.  

 

Revisionen bedömning 

Revisionen konstaterar att förutsättningarna stärkts för SLL att arbeta övergri-

pande med kompetensförsörjning och utbildning genom ovan nämnda organi-

sationsförändring. I högre grad än idag avses externa vårdgivare inkluderas i 

arbetet för att all landstingsfinansierad vård ska kunna fångas. Både direkt ge-

nom att inkludera dem i olika samverkansformer och indirekt genom att stärka 

samarbetet med HSN för att möjliggöra att krav om kompetens och utbildning 

ställs i avtal på ett uppföljningsbart sätt.  

3.2 Styrmedel på övergripande nivå och dess effekter  

Granskningen har visat att många olika styrmedel används på övergripande 

nivå för att skapa riktning och utveckling vad gäller kompetensförsörjning. De 

intervjuade uppfattar att flertalet aktiviteter och insatser som genomförs för att 

stärka kompetensförsörjning är bra och viktiga. Men de uppfattar också att 

planeringsprocessen ibland är otydlig, att en långsiktig plan saknas och att akti-

viteter emellanåt inte sammanfaller med nedbrytning av behov. Samordning 

mellan olika aktiviteter kan uppvisa brister. Uppföljning av insatser och sprid-

ning av resultat förekommer inte så ofta, menar de tillfrågade, och omfattning 

av insatserna är inte tillräcklig för att möta behovet. De intervjuade pekar också 

på att det finns en stor tröghet i systemet och att det tar lång tid att uppnå effek-

ter och förändringar, och att det ibland saknas tålamod och uthållighet. De an-

för att eftersom landstingets utbildningsuppdrag inte är tillräckligt tydligt defi-

nierat och inte genomsyrar exempelvis ägardirektiv till verksamheter och upp-

drag till HSN är det svårt att samordna krafterna.  

 

I granskningen har framkommit att de intervjuade inte alltid uppfattar att det 

finns en tydlighet kring vem som har det övergripande ansvaret för kompetens-

försörjning i landstinget, eller vem som ska göra vad. De intervjuade pekar 

också på att strategisk incitamentsstyrning saknas, att medel inte alltid är till-
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räckligt öronmärkta för att planerade aktiviteter ska kunna genomföras fullt ut, 

utan pengarna hamnar i en odefinierad pott i verksamheten. De efterfrågar en 

strategisk satsning med öronmärkta medel för att bl.a. kunna utveckla handled-

ning och lärandemiljöer i verksamheterna i högre grad än idag.  

 

Revisionen bedömning 

Det är inte alltid tydligt vilken samlad effekt som landstingsstyrelsen och HSN 

förväntar sig att planerade och genomförda insatser ska ge, eller i vilken om-

fattning. Revisionen uppfattar att ett flertal uppskattade aktiviteter genomförs 

men att bl.a. analys av behov, planering, samordning, genomförande, uppfölj-

ning och spridning av resultat kan utvecklas i syfte att främja utvecklingen mer 

strategiskt. Dessutom skulle parterna, när projekt genomförs, i högre grad än 

idag behöva diskutera hur resultaten kan användas i verksamheten samt hur de 

ska utvärderas för att skapa lärande och bättre möjligheter inför framtida pro-

jekt och satsningar.  

4 Verksamhetsförlagd utbildning i vården 

Revisionen har nyligen i en granskning (5/2013) kring tillgången på vårdplatser 

konstaterat att bristen på sjuksköterskor lyfts fram som den viktigaste orsaken 

till att vårdplatser inte kan hållas öppna. Den verksamhetsförlagda utbildningen 

VFU är en viktig förutsättning för att möjliggöra utbildning av fler sjuksköters-

kor. VFU, dvs.den praktik som genomsyrar sjuksköterskeutbildningens alla 

terminer (se bilaga 1) ska motsvara Högskoleverkets krav på högskolemässig-

het och förbereda för framtida krav i yrkesrollen. Ungefär 75.000-80.000 VFU-

veckor
3
 per år förläggs totalt i landstinget.  

4.1 Avtalsstyrning med fokus på VFU 

HSN finansierar och styr vården genom avtal och överenskommelser med 

vårdgivarna. Utförare i modellen kan både vara landstingsägda och externa 

producenter. De olika verksamheterna regleras enligt avtal. För externa vårdgi-

vare sluts avtalen antingen vid upphandling enligt LOU, lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling eller LOV, lag (2008:962) om valfrihetssystem.  

 

Granskningen visar att det i alla avtal finns en generalparagraf om utbildning 

som säger att vårdgivaren ska tillhandahålla platser för verksamhetsförlagd 

utbildning för vård- och medicinstuderande till de olika professioner som 

tjänstgör hos vårdgivaren. Vårdgivaren ska i första hand ta emot vårdstu-

derande från utbildningar i Stockholms län. Vårdgivaren ansvarar för att ut-

bildningsplatserna håller den kvalitet och inriktning som följer respektive ut-

bildnings examenskrav samt att de som handleder studenter bör ha handledar-

kompetens eller annan likvärdig pedagogisk utbildning. I utbildningsuppdraget 

ingår även att delta i regelbundna handledarmöten som arrangeras av lärosäten 

och medverka i lärosätenas utvärderings- och kvalitetssäkringsarbete av VFU. 

De olika avtalsområdena skiljer sig åt vad gäller graden av specificering i om-

fattning och uppföljningsbarhet kring utbildningsåtaganden. 

 

Husläkarmottagningar med basal hemsjukvård ska minst kunna ta emot två 

sjuksköterske- eller distriktssköterskestuderande motsvarande 10 veckor per 

                                                      
3
 Gäller samtlig verksamhetsförlagd utbildning. Högskolorna ersätter de vårdgivare som tar emot 

studenter med 1 468 kr per vecka, en ersättning som utgår direkt till den vårdgivare som tar emot 
studenten. Särskild ersättning utgår från landstinget till verksamheterna för adjungerade kliniska 
adjunkter, AKA, med 315 kr per vecka (2013 års ersättning). AKA fungerar som en brygga mellan 
vårdgivare och högskola.  
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student och heltidsanställd sjuksköterska/distriktssköterska och år. Barnmors-

kemottagning/Mödravårdscentral, MVC och Barnavårdscentral, BVC regleras 

så tillvida att MVC ska kunna ta emot minst två sjuksköterske- eller barnmors-

kestuderande motsvarande sju veckor per student och heltidsanställd barn-

morska och år. BVC ska kunna ta emot två sjuksköterskestuderande, fem veck-

or per student, per heltidsanställd sjuksköterska och år. MVC och BVC kom-

mer skärpa kraven vad gäller handledarens kompetens från bör till ska i avtals-

kraven from 2014, enligt förvaltningen. I avtalen regleras även att platser för 

VFU ska hanteras via ett digitalt bokningsstöd, KliPP
4
. Återrapportering av 

dessa verksamheters medverkan i utbildningar sker via primärvårdens VFU-

samordnare, och informationen hämtas både från KliPP och direktkontakt med 

vårdgivaren.  

 

I den somatiska specialistvården ställs inga specifika krav om mängd student-

veckor, men det står att de som handleder studenter ska ha handledarkompe-

tens, eller annan likvärdig pedagogisk utbildning. Ingen återrapportering av 

vårdgivares tillhandahållande av VFU-platser sker till HSF men vid uppfölj-

ningsbesök hos vårdgivare uppges frågan ställas om huruvida vårdgivaren tagit 

emot studenter. Inom den psykiatriska vården för vuxna och den geriatriska 

vården och i akutsjukhusens flerårsavtal ställs inga specifika krav avseende 

utbildningsplatser för sjuksköterskor och i avtalen står inte heller något om 

återrapportering eller uppföljning av VFU. 

4.2 Avtalsstyrning och dess effekter vad gäller VFU 

Granskningen visar att sjukhusen och de landstingsdrivna verksamheterna inom 

primärvård, geriatrik och psykiatri tycks uppfatta VFU som en självklar del av 

sitt uppdrag. De har i många fall en inarbetad och fungerande utbildningsverk-

samhet trots att kraven i avtalen är allmänt formulerade. De förändringar som 

framtidens hälso- och sjukvård för med sig, med bl.a. utflyttning av patienter 

och personal från akutsjukhusen leder dock till förändrade förutsättningar för 

den verksamhetsförlagda utbildningen. Vårdvalen innebär fler vårdgivare, ofta 

nyetablerade och privatdrivna och i många fall små vårdgivare som avtalsstyr-

ningen av VFU behöver anpassas till. Ett exempel är att de ”nya” vårdgivarna 

inom specialistsjukvården upplevt utbildningsuppdraget som ett sidoåtagande. 

Enligt HSN finns idag samtliga medel för utbildning redan i systemet. För att 

åstadkomma en förändring enligt vårdgivarnas önskemål krävs en omfördel-

ning av dessa. Landstinget skulle behöva ”ta tillbaka” medel som idag ingår i 

ersatta vårdåtgärder för att få incitament genom specifik ersättning för utbild-

ningsåtagandet. HSN ser stora svårigheter att, gentemot vårdgivarna, driva 

igenom en sådan omfördelning av medlen.  

 

Granskningen har visat att krav i avtal och möjligheten att ställa krav på med-

verkan i VFU hos exempelvis husläkarmottagningar, MVC eller BVC inte 

tillfullo stämmer överens. Även om rapporteringen anger att vårdgivaren har 

tagit emot studenter innebär inte det att de tagit emot så många studenter som 

är möjligt enligt avtalet. Då husläkarverksamheten ska ha (minst) en distrikts-

sjuksköterska men antalet distriktssjuksköterskor eller sjuksköterskor på re-

spektive mottagning inte följs upp är det svårt att ställa krav på en verksamhet 

om att de ska bidra med ett visst antal VFU-veckor per år utöver minsta krav.  

 

Revisionens bedömning:  

                                                      
4
 KLIPP är ett digitalt bokningsstöd för verksamhetsförlagd utbildning som möjliggör beställning, 

reservering och placering av studenter där verksamheterna också lägger in lediga VFU-platser 



 Revisionskontoret 2014-01-30 

 

12 

Revisionen uppfattar att kraven i avtalen vad gäller utbildningsåtagandet är 

allmänt hållna och överlag saknar koppling till uppföljning, incitament eller 

konsekvens. Revisionen menar att HSN bör förtydliga de krav som ställs i de 

granskade avtalen vad gäller verksamhetsförlagd utbildning, dels vad gäller 

utbildningsåtagandets omfattning och till vilken kvalitet, dels vad gäller hand-

ledning och lärandemodell så att tydliga och uppföljningsbara krav ställs på 

vårdgivarna. Detta för att säkra tillgången till och kvalitet på VFU-platser och 

möjliggöra samtliga vårdgivares bidrag till landstingets gemensamma kompe-

tensförsörjningsuppdrag  

5 Samverkan med lärosäten m.fl. om VFU 

5.1 SLL:s samverkan med lärosäten och vårdgivare 

År 2001 slöts en principöverenskommelse mellan Landstingsförbundet (nuva-

rande SKL) och staten om ett statligt övertagande av landstingens vårdhögsko-

leutbildningar. Som en konsekvens av det nationella avtalet mellan Landstings-

förbundet och staten slöts året därpå ett avtal mellan KI och SLL om samver-

kan rörande verksamhetsförlagd utbildning
5
 (LS 0202-0082). KI och SLL ska 

enligt avtalet gemensamt utveckla VFU genom att införa stödfunktioner som 

kliniska kunskapscentra, kombinationstjänster och utveckla handledarfunktion-

en. KI förväntas att utan ersättning bidra till att utveckla detta så att god hand-

ledning kan upprätthållas. I övrigt stipulerar avtalet att samverkan mellan par-

terna även ska ge SLL möjlighet att påverka den kliniska utbildningens inne-

håll, former och förläggning i tid och rum. Liknande överenskommelser gjor-

des med Ersta Sköndal högskola, Röda Korsets högskola och Sophiahemmets 

högskola även om konkreta avtal slöts först senare. Under 2007 inledde SLL 

och KI ett fördjupat samarbete avseende forskning, utbildning och utveckling, 

genom SASS; Stockholms Akademiska Sjukvårdssystem (som sedermera kal-

las Universitetssjukvården) där KI och SLL skapat en gemensam lednings-

grupp utifrån vilken samarbetet mellan KI och SLL styrs.  

 

UKR är ett samordningsorgan som inrättades i februari 2011 i syfte att tydlig-

göra utbildningsområdet och stärka landstingets roll som beställare av utbild-

ning. I detta råd sitter 16 medlemmar, som representerar LSF, HSF, Karolinska 

Universitetssjukhuset, DSAB, SÖSAB, SLSO, Stockholms Privatläkarförening, 

Vårdföretagarna, Programkontoret för FHS och Capio S:t Göran. Enligt de 

intervjuade har detta, efter några första trevande möten innan parterna fann sina 

roller, blivit ett viktigt och uppskattat organ för att samordna och skapa en ge-

mensam bild av hur utbildnings- och kompetensfrågor kan drivas.  

 

Revisionens bedömning: 

Revisionen ser att samverkan är en viktig väg att gå kring att förankra och 

skapa gemensam riktning vad gäller arbetet med utbildning och kompetens i 

landstinget och att den till stora delar ger intryck av att fungera väl. Men sam-

verkan kan bara ge det som parterna är fullt ut överens om. Granskningen har 

visat att samverkan mellan landstinget och lärosätena inte alltid möter behoven, 

då parterna inte kan enas som exempelvis om hur terminerna ska disponeras för 

VFU så att samtliga platser kan nyttjas. Revisionen menar därför att LS i sam-

                                                      
5
 Gällande utbildningar till arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, samt 

sjuksköterska inklusive specialist. Landstinget har också tecknat avtal med vissa utbildningar vid 
Stockholms universitet om kliniska utbildningsplatser. Arbetsförlagd utbildning för gymnasiesko-
lan/komvux hanteras direkt mellan respektive skola och sjukvården. Utöver dessa utbildningar har 
landstinget också ansvar för att erbjuda auskultationsplatser för kiropraktorer och naprapater för att 
de ska kunna få legitimation.  
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verkansforum med lärosäten måste ställa tydligare krav i denna fråga så att 

lärosätenas terminsplanering inte blir ett hinder för att utnyttja VFU-platser och 

därmed riskerar att leda till att färre sjuksköterskor utbildas än vad som skulle 

vara möjligt. Revisionen uppfattar att det finns ett stort behov av att LS ser 

över formerna för samverkan så att denna kan möta landstingets behov på ett 

mer funktionellt sätt.  

5.2 Bristen på VFU-platser 

I januari 2012 sammanställde de fyra lärosätena och SLL en skrivelse, som 

också hanterades i UKR, till utbildningsdepartementet och utbildningsministern 

angående en utökning av sjuksköterskeutbildningen i syfte att erhålla ett större 

antal utbildningsplatser till regionen. Detta motiverades med den snabba be-

folkningstillväxten, att regionen har landets lägsta tillgång till sjuksköterskor 

och specialistsjuksköterskor per invånare jämfört med andra regioner, under-

dimensioneringen av antalet studieplatser i relation till behovet samt det höga 

söktrycket till Stockholms vårdlärosäten jämfört med andra regioners. Man 

önskade en ökning med 600 sjuksköterskeutbildningsplatser under perioden 

2013-2015 (LS 1112-1728)
6
 dvs. en succesiv ökning med 200 platser per år, 

framförallt vid de tre privata lärosätena. SLL garanterade tillsammans med 

berörda lärosäten att ett tillräckligt stort antal VFU-platser till god kvalitet 

skulle kunna tillhandahållas. I skrivelsen garanterar SLL också att vårdverk-

samheter vid övergången till annat huvudmannaskap även skall genomföra 

forskning, utbildning och utvecklingsarbete. I regeringspropositionen, som kom 

under hösten 2013, erhöll Stockholmsregionen en utökning med totalt 270 plat-

ser på sjuksköterskeutbildningarna under åren 2014- 2017. Lärosätena har dock 

möjlighet att disponera dessa platser till andra utbildningar. Exempelvis har KI 

beslutat att enbart en mindre andel ska gå till sjuksköterskeutbildningen, utan 

istället till andra utbildningar som optiker och biomedicin. SLL har i styrelsen 

för utbildning vid KI påtalat att detta beslut inte är acceptabelt mot bakgrund av 

den rådande bristen på sjuksköterskor. 

 

Flera pekar på en faktisk brist på tillgång till VFU-platser. Revisionen har inom 

ramen för granskningen genomfört en enkät (se bilaga 2) som bland annat visar 

att det saknas VFU-platser till vårterminens studenter, och att en strategi för 

hur dessa ska kunna frambringas förefaller saknas. De intervjuade i landstinget 

uppfattar att det totalt sett finns tillräckligt med VFU-platser för att möta efter-

frågan men att bristen uppstår då lärosätena inte förmår sprida sina praktikperi-

oder över terminen för att skapa ett jämnare nyttjande. Detta leder till att plat-

serna inte räcker till under vissa perioder men blir över i andra. Lärosätena, å 

andra sidan, menar att landstinget inte förmår ta fram det erforderliga antalet 

VFU till den kvalitet som krävs. Parterna är överens om att planerad mängd 

VFU i sjuksköterskeutbildningen bör upprätthållas då den kliniska delen av 

utbildningen är viktig för utbildningens kvalitet, men att lärandemiljöer och 

handledning behöver utvecklas och stärkas. Parterna kan dock inte enas om hur 

detta ska disponeras över tiden. 

 

Under 2010 startade samordningsorganet CKU
7
 ett projekt för att se över lo-

gistiken kring placering av studenter under terminen primärt inom somatisk, 

geriatrisk, psykiatrisk vård och primärvård. Syftet var att skapa jämnast möjliga 

fördelning av VFU över terminen samt möjliggöra för vårdgivare att ta emot en 

                                                      
6
 Även yrkanden för fler platser till läkarutbildning och specialistsjuksköterskeutbildningar skedde. 

7
 CKU bildades 2007 och har ett övergripande ansvar för samordning och kvalitetsutveckling av 

verksamhetsförlagd utbildning och är en samordningsorganisation mellan SLL, Ersta Sköndal 
Högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmets Högskola. 
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ökad mängd studenter med bibehållen VFU-kvalitet. Detta skulle dessutom 

kunna leda till att frigöra fler VFU-platser, då skolornas olika planering i 

mindre grad skulle överlappa varandra eller skapa tomma perioder utan studen-

ter. Intervjuade uppfattar att parterna var överens och att beslut fattades i 

CKU:s styrgrupp 2011 om att terminer skulle delas in i tre VFU-perioder. Men 

när detta skulle förverkligas visade det sig svårt för lärosätena att anpassa sin 

planering vilket ledde till att förändringen inte kunde genomföras. Arbetet fort-

går, och gruppen har tagit ett omtag under hösten 2013.  

 

Revisionens bedömning: 

Revisionen uppfattar det problematiskt att det saknas VFU-platser till vårter-

minens studenter, och att en strategi för hur dessa ska kunna frambringas före-

faller saknas. Detta riskerar att accentueras när den planerade utökningen med 

270 utbildningsplatser vid regionens lärosäten ska genomföras, när även dessa 

studenter ska ut i den kliniska verkligheten och genomföra VFU-perioder. LS 

och HSN bör samla befintliga krafter för att i största möjliga mån skapa inci-

tament och möjliggöra för vårdgivare att frambringa dessa VFU-platser med 

erforderlig kvalitet.  

5.3 Styrmedel i samverkan och dess effekter 

KI och SLL avsätter sedan ett flertal år ca 6 mnkr per år för att finansiera peda-

gogiska utvecklings- och forskningsprojekt med relevans för VFU. Dessutom 

avsätter landstinget själva ytterligare medel som fördelas via ett landstingsin-

ternt råd. Dessa medel ska ses som möjliggörare och uppstartsmedel enligt 

LSF, och fortsatta insatser får vårdgivarna själva stå för. Samtidigt uttrycker 

verksamheterna svårigheter med att ta vid när finansiering och stöd från LSF är 

slut, och LSF menar att de har lärt sig att inte lämna verksamheterna åt sitt öde 

när projekten ska gå över i permanent form. Behovet av att säkerställa en väl 

fungerande övergångsfas från projekt till etablering är parterna eniga om, men 

inte tillfullo hur detta ska ske.  

 

Flera insatser genomförs för att upprätthålla och utveckla kompetensen hos 

handledare. För att höja kompetensen bland kliniskt verksamma sjuksköterskor 

med äldre examina bedriver Sophiahemmets Högskola sedan 2001 en komplet-

teringskurs för att dessa ska uppnå kandidatexamen i Omvårdnadsvetenskap 

(likvärdig med dagens sjuksköterskeutbildning), vilket är en förutsättning för 

att få vara handledare. Cirka ca 500 studenter har t.o.m. HT 2011 examinerats. 

CKU, Centrum för klinisk utveckling, driver sedan 2009 en högskolepedago-

gisk kurs för VFU-handledare, en kurs som utvecklats i samverkan med KI. 

Även Ersta Sköndals och Sophiahemmets lärosäten bedriver handledarutbild-

ning för kliniskt verksamma sjuksköterskor. För att få verka som AKA, krävs 

en magister, och det är arbetsgivarens ansvar att den som rekryteras som AKA 

och inte redan har en magister ska ges möjligheten att ta en sådan under sin tid 

som AKA för att vara behörig.   

 

CKU har under 2013 arbetat fram en modell för utvärdering av studenters verk-

samhetsförlagda utbildning i syfte att bl.a. synliggöra utbildningsklimat och 

identifiera förbättringsområden. Modellen utgörs av en enkät som skickas till 

tre mottagare; studenten, medarbetaren/handledaren och verksamheten. Enkä-

ten testades under hösten 2013 i ett par verksamheter och kommer att införas 

på bredden under 2014. Under ledning av CKU pågår också en kartläggning av 

VFU-processen för att tydliggöra dess olika steg samt de olika aktörernas an-

svar för att lättare kunna utveckla och ta bort hinder för både VFU i sig och 

tillgången till VFU-platser. Granskningen har dock visat att svarsfrekvensen för 
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vissa grupper är väldigt låg, vilket riskerar leda till att enkätens resultat blir 

svårt att använda. 

 

Akademiska plattformar är avgörande för att kunna täcka kompetensbehovet i 

framtiden, enligt de intervjuade. Att instifta sådana är ett styrmedel mot en 

akademisering av vården. Landstinget främjar utvecklingen av akademiska 

plattformar genom påverkan och finansiering via bl.a. ALF
8
-medel. En akade-

misk plattform är en arena där verksamhetsförlagd utbildning kan koordineras 

och möjligheter till både forskning och utveckling kan skapas. Där lärosäten 

och akademi kan mötas och skapa optimala situationer för studenterna som 

både danar dem för en framtid i yrket och återkopplar till det studenten fått till 

sig rent teoretiskt. Akademiska plattformar kan också ses som en plattform för 

att införa universitetssjukvård på bredden.  

 

Olika vårdområden har kommit olika långt vad gäller att etablera akademiska 

plattformar. Primärvården, med akademiska vårdcentraler, AVC, förefaller ha 

nått längst med nu åtta AVC jämnt fördelade över länet
9
. Inom den prehospitala 

vården har den akademiska ambulansen instiftats under 2013. Dialog pågår för 

att införa en akademisk plattform på bredden inom geriatriken och en projekt-

grupp är tillsatt. Inom psykiatrin arbetar man med en PTP-plattform som enligt 

intervjuade kan utvecklas till en akademisk plattform i högre grad än idag. 

Inom specialistsjukvården, som är föremål för omdaningar i samband med 

vårdval och framtidens hälso- och sjukvård, diskuteras huruvida närsjukhusen, 

eller de s.k. specialistcentra, skulle kunna utgöra regionala akademiska platt-

formar för specialistsjukvården, men idéer kring detta har ännu inte realiserats. 

Tillfrågade menar att akutsjukhusen sannolikt kommer ha svårt att räcka till för 

att samordna VFU i samband med förändrade vårduppdrag som en följd av 

framtidens hälso- och sjukvård. Även här behöver akademiska plattformar eta-

bleras i högre grad för att komma tillrätta med svårigheterna i att koordinera 

utbildningsuppdraget bl.a. med fokus på VFU.  

 

Revisionens bedömning 

Revisionen menar att det är viktigt att samordningsorgan som CKU fortsätter 

att utveckla VFU, lärandemodeller och sätt att utvärdera. Som samverkande 

organ blir det dock lite maktlöst då det är upp till vårdverksamheterna att ta till 

sig det som CKU gör. Då dessa prioriterar olika minskar förutsättningarna för 

att det goda arbete som CKU gör inte genomsyrar eller tillåts förbättra VFU i 

vården i den grad som kan vara möjligt. LS och HSN bör ytterligare möjliggöra 

för att CKU:s verksamhet ska kunna få än större avtryck i vården i syfte att 

främja en utveckling av både tillgång till VFU-platser och deras kvalitet.  

 

Revisionen menar att det är viktigt att LS och HSN säkerställer att alla vårdgi-

vare som tar emot studenter för VFU också erbjuder goda lärandemiljöer och 

att det finns både utrymme och kompetens för bl.a. handledning. Det är också 

viktigt att samtliga vårdområden har väl fungerande akademiska plattformar i 

syfte att stärka och möjliggöra VFU i högre grad. Både LS och HSN bör arbeta 

så att detta möjliggörs.  

                                                      
8
 ALF-medel står för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundut-

bildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.  
9 Avsikten med AVC är att samordna och utveckla verksamhetsintegrerat lärande för alla studeran-
degrupper i primärvården och inom ett givet geografiskt område. All primärvårdsverksamhet, reha-
biliteringsverksamhet samt verksamheter vid BVC/MVC ingå i AVC-konceptet. På sikt planeras 
även samverkan med psykiatri, geriatrik, akutsjukvård, folktandvård med flera kunna etableras.  
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5.4 Samverkan mellan LS och HSN 

LSF och HSF ger intryck av att idag vara överens om att VFU är ett område 

som båda bör ta ansvar för. Men de intervjuade berättar om två förvaltningar 

som i princip arbetar med samma frågor men på olika sätt och att det kan bli 

motsägelsefullt. LS beslutar om vilka insatser som ska genomföras på området 

och hur medlen ska fördelas, medan HSN stipulerar villkor i avtalen utan att 

alltid ha full kännedom om vilka krav som kan eller bör ställas för att styra mot 

fler tillgängliga VFU-platser. Upparbetade kommunikationsvägar finns på vissa 

nivåer, men i princip är upp till var och en att ta kontakt vid behov. HSF har 

under senare tid, i samband med arbetet med ett nya vårdval, bjudit in LSF till 

diskussioner bl a om vilka krav på utbildningsplatser och handledare som bör 

ställas i avtalet vilket kan ses som ett steg mot en tydligare avtalsstyrning, även 

om detta i realiteten ännu inte fått så stora effekter för något vårdval. Inom 

ramen för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård samverkar parterna med 

att försöka plocka fram ett system för ersättning, som kan definiera hur många 

VFU en vårdgivare behöver bidra med, men att det är komplicerat att hitta en 

form där vårdgivaren inte kan dra sig ur pga personalbrist eller dylikt, som sker 

idag. Denna samverkan, menar de, har bidragit till ökad samverkan överlag vad 

gäller utbildning och kompetensförsörjning. 

 

Enligt de intervjuade både vid LS och vid HSN behövs en attitydförändring så 

att utbildning, både vad gäller VFU, kompetensförsörjning och upprätthållande 

av befintlig kompetens, kan ses som en naturlig del av vårduppdraget, både 

inom förvaltningarna och hos vårdgivare. 

 

Revisionens bedömning: 

HSN är den part som sitter på incitamentsstrukturen som kan skapa förutsätt-

ningar för en attitydförändring vad gäller VFU och utbildning överlag. LS är 

det organ som har det formella uppdraget. Revisionen menar att om LS och 

HSN förmår samverka i högre grad kring dessa frågor och arbeta upp väl fun-

gerande kommunikationskanaler, ökar möjligheten till att Stockholms län 

kommer kunna ha tillgång till tillräcklig kompetens i framtiden. 

6 Vård- och arbetsgivaransvar 

Att vara vårdgivare och att vara arbetsgivare är två roller som ofta flätas sam-

man i verksamheten. I båda rollerna ställs krav på att trygga den kompetens 

som krävs för att den verksamhet och sjukvård som avtalats ska kunna utföras.  

6.1 Arbetsgivarstyrning och vårdgivaransvar för kompetens 

Även på vårdgivarnivå hanteras frågor om kompetens mer aktivt nu än för 

några år sedan, ofta inom ramen för FoUU, enligt de intervjuade. På Karolinska 

Universitetssjukhuset, som exempel, lyfts numer kompetensfrågorna till led-

ningsnivå, och ett kompetensråd instiftades av sjukhusledningen år 2011 i syfte 

att hålla ihop de kompetensrelaterade aspekterna av verksamheten. Sjukhuset 

ville få ett bättre grepp men även bli en bättre samarbetspartner och kravställare 

gentemot SLL som ägare och HSN som beställare. Karolinska Universitets-

sjukhuset avser komplettera det ordinarie ledningssystemet med ett kompetens-

försörjningssystem för att ytterligare skärpa greppet kring kompetensproblema-

tiken. Andra vårdgivare har inte kommit lika långt och några ger intryck av att 

sakna ett verksamhetsövergripande eller strategiskt tänk kring utbildning.  
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Den största delen VFU förläggs till Karolinska Universitetssjukhuset, framför-

allt i Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset är den verksamhet som i 

högst grad tagit tillbaka erbjudna VFU-platser inför vårterminen 2014 på grund 

av bristande möjligheter att fullgöra åtagandet av flera skäl. Det saknas egen 

personal som kan handleda, det brister i kontinuitet på avdelningar p.g.a. per-

sonalomsättning och att så många av den egna personalen är under upplärning 

att man inte mäktar med den mängd studenter man åtagit sig. Karolinska har i 

dagsläget ca 300 vakanta sjukskötersketjänster. De tvingas bemanna delar eller 

hela kliniker med vikariepoolssjuksköterskor, och dessa kliniker lämpar sig inte 

som placering för verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Några av de vårdgivare revisionen varit i kontakt med uppger att finansieringen 

som är knuten till vårdens utförande, DRG
10

-poäng eller KVÅ
11

-koder, otyd-

liggör hur forskning, utbildning (som exempelvis VFU) och utveckling ska 

prioriteras. Det sätt på vilket verksamheter kostnadsför dessa delar fördunklar 

också verksamhetens reella kostnader för exempelvis VFU. Vid tillfällen av 

åtstramning i verksamheterna, berättar de intervjuade, är det de områden som 

inte är direkt kopplade till DRG eller KVÅ som styrka på foten. Det finns en 

risk att vårdgivare skär ned på bl.a. VFU-platser för att maximal produktion ska 

kunna upprätthållas. Samtidigt blir detta kortsiktigt, enligt de intervjuade, då 

minskade satsningar på dessa områden riskerar påverka möjligheter att rekry-

tera kompetent personal i framtiden. 

 

Revisionens bedömning 

Revisionen vill peka på att styrsignaler och incitament behöver utvecklas så att 

verksamheter stimuleras att prioritera sådant som i längden är viktigt för att 

kunna upprätthålla tillgången till kompetens både idag och i framtiden. Sådana 

styrsignaler bör genomsyra styrsystem gentemot all landstingsfinansierad vård-

verksamhet. 

6.2 Styrmedel och effekter på vårdgivarnivå 

Antalet utbildningsplatser och löneläget anges av de som intervjuats som de två 

viktigaste aspekterna vad gäller möjlighet att tillgodose framtida behov av 

sjuksköterskor. De uppger att det är svårt att rekrytera grundutbildade sjukskö-

terskor med erfarenhet. Intrycket är att den nyutbildade sjuksköterskan arbetar i 

några år för att sedan gå vidare in i andra roller och funktioner inom vården, 

trots att vårdgivare har ett stort behov av sjuksköterskan som sådan. Det besk-

rivs också att nyutbildade sjuksköterskor tar jobb efter lön och byter arbetsgi-

vare i syfte att få upp lönen. Denna bild bekräftas av statistik som visar att 

Stockholms akutsjukhus i princip byter arbetstagare med varandra. Lönenivåer 

och löneutvecklingsmöjligheter påverkar sjuksköterskornas vilja att stanna hos 

en arbetsgivare samt vårdgivarnas möjlighet att behålla den upplärda persona-

len. Flera intervjuade pekar på att den nuvarande prestationsbaserade finansie-

ringen i kombination med fullmäktiges effektiviseringskrav om två procent per 

år tyvärr inte skapar tillräckligt utrymme för att höja sjuksköterskornas löner.  

 

Intervjuade menar också att ett arbetsgivaransvar inkluderar att ordna en lock-

ande arbetsmiljö så att redan anställd personal vill vara kvar och att nyrekryte-

ring kan underlättas genom att ett rykte kan spridas om att detta är ett bra ställe 

att arbeta på. Dessutom pekar de på att genom en väl fungerande struktur för 

                                                      
10

 DRG, Diagnosrelaterade grupper, ett sätt att strukturera och debitera för genomförda vårdinsat-
ser primärt på sjukhusen. 
11

 KVÅ, klassifikation av vårdåtgärder som framförallt används inom vårdvalen för specialistsjuk-
vård och primärvård. 



 Revisionskontoret 2014-01-30 

 

18 

VFU kan rekryteringsbasen stärkas, både gentemot blivande sjuksköterskor och 

gentemot de som får arbeta i en miljö som har fokus på lärande och utveckling.  

 

Vårdgivare genomför satsningar för att stärka arbetet med VFU. Flera vårdav-

delningar inom olika vårdområden har inrättat ”studentsalar” som lärandemiljö 

för sjuksköterskestudenter. Kliniker tar på sig ett mer tydligt utbildningsupp-

drag, vilket innebär att studenterna genomför vården av patienterna i salen med 

stöd av en handledare. Sådana lärandemiljöer har bland annat lett till ökad kon-

tinuitet och ökad delaktighet för studenten, då det är samma grupp patienter 

som studenten möter under praktiktiden. I november 2013 invigdes en student-

ledd mottagning vid Gustavsbergs AVC där studenter under handledning enligt 

lärandemodellen, ta emot, undersöker och behandlar vårdsökande patienter.  

 

Andra viktiga områden de intervjuade pekar på är att utveckla och utbilda be-

fintlig personal, och se till att de också får ett lärande som möter framtida be-

hov. Flera menar också att den framtida vårdens angreppssätt kan möjliggöra 

för nya kompetenser att göra intåg samt att arbeta på nya sätt. De menar också 

att det är viktigt att göra omtag i tanken om vem som ska göra vad, t.ex. avlasta 

medicinare från administrativa icke vårdrelaterade uppgifter och använda kom-

petensresurserna på ett relevant och prestigelöst sätt. Även SKL pekar på att 

det är viktigt att se till medarbetarnas behov av utveckling genom att införa 

flera karriärsteg och införa en tydlig lönestrategi med ökad lönespridningen 

samt ge medarbetare större inflytande i bl.a. arbetsmiljöarbetet.  

 

Granskningen har visat att det finns en enighet bland de intervjuade om att 

uppdraget som handledare behöver stärkas på flera nivåer även om det inte är 

tydligt vem som ska se till att detta sker. Flera pekar på att en professionsut-

veckling med ett tydligare uppdrag som lärare behövs, och att handledarens 

status måste höjas. Men det förekommer att utbildning till handledare inte prio-

riteras även vid enheter där det finns studenter. Det händer att personal inte 

tillåts vara borta från arbetet för att genomföra sådan utbildning. Eller att per-

sonal inte känner att de fått ett tydligt mandat att prioritera handledningen 

gentemot studenten utan att produktionen förväntas genomföras i samma grad 

som då man inte handleder. Samtidigt finns det flera verksamheter där hand-

ledning och utbildning till handledare prioriteras. Då blir det också viktigt för 

verksamheten att arbeta för att behålla bra handledare så att de kan föra sin 

kompetens vidare.  

 

Flera pekar på ett samband mellan det varierande engagemanget hos arbetsgi-

vare vad gäller handledning och utveckling av lärandemiljöer och problemet 

med att ersättningen för VFU hanteras utan transparens då det inte öronmärks 

och skapar tydliga spår i budget och verksamhetsplaner. Några menar att om 

man ska lyckas med att skapa väl fungerande lärandemiljöer med insatta hand-

ledare och en fungerande kommunikation med lärosäten om vilka kunskaps-

krav som ska ställas, så behövs det en särskild budget och verksamhetsplan för 

utbildning och handledning i verksamheterna.  

 

Revisionens bedömning: 

Revisionen kan konstatera att vårdgivaren förväntas ta ett omfattande ansvar 

för att upprätthålla den kompetens som behövs för att fullfölja uppdraget vad 

gäller VFU. Detta riskerar att skapa otydligheter och skillnader mellan vårdgi-

vare med möjliga konsekvenser för den verksamhetsförlagda utbildningen, men 

i förlängningen även för patientsäkerhet och jämlik vård. 
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Revisionen uppfattar att möjligheten att rigga studentsalar och andra arrange-

mang där VFU är en röd tråd är beroende av att tillflödet av studenter är förhål-

landevis konstant över tiden, vilket faller tillbaka på problemet med planering-

en av VFU-perioder. Det är avgörande för verksamheter som riggar exempelvis 

studentsalar och studentdrivna mottagningar att de kan räkna med en kontinui-

tet kring placering av VFU. 

 

Ansvaret för VFU hanteras på flera nivåer, av landstinget på övergripande nivå, 

av beställaren genom avtalsstyrning och av vårdgivarna ska se till att VFU 

genomförs med god kvalitet. Det delade ansvaret riskerar leda till att styrningen 

upplevs som otydlig med risk för att frågor hamnar mellan stolarna. Denna risk 

blir än mer tydlig när lärosätena tas med i bilden eftersom landstinget här inte 

är huvudman och inte kan styra utan är hänvisade till samverkan. LS bör i sam-

verkan med berörda säkerställa att uppdraget tydliggörs mellan parterna så att 

ansvar och vem som ska göra vad kan förtydligas – i syfte att säkerställa till-

räcklig mängd VFU till erforderlig kvalitet kan frambringas.  
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Bilaga 1 

 

Programöversikt/Program sjuksköterska med start ht. 2010 och 

senare, källa KI.se 

 

Termin 1 
Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (18 hp)  

Kursen behandlar sjuksköterskans profession, etik och omvårdnad som veten-

skap samt introduktion till vetenskapsteori och metod. En veckas fältstudier 

ingår. 

 

Den friska människans anatomi och fysiologi (12 hp) 

Kursen behandlar den friska människans anatomi och fysiologi för att sjukskö-

terskan ska kunna planera och genomföra omvårdnad baserad på vetenskapligt 

grundad kunskap om människokroppens struktur och funktion. 

Termin 2 

Vård i ett hälsoperspektiv (30 hp) c 

Kursen behandlar hälsofrämjande omvårdnad samt miljöns inverkan på männi-

skans hälsa och välbefinnande. Därutöver ingår studier i farmakologi och mi-

krobiologi för att kunna planera och genomföra patientsäker omvårdnad. Kun-

skaper i vetenskaplig metodik vidareutvecklas genom träning i att identifiera, 

avgränsa och formulera ett omvårdnadsproblem. I kursen ingår 6 veckor verk-

samhetsförlagd utbildning inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Termin 3 

Vård vid ohälsa och sjukdom (30 hp) c 

Kursen behandlar människans reaktioner vid ohälsa och sjukdom samt dia-

gnostik, utredning, behandling och uppföljning. Patientens omvårdnadsbehov 

samt hur dessa bedöms, tillgodoses och, utvärderas studeras. Farmakologi och 

mikrobiologi fördjupas för att kunna planera, genomföra och utvärdera patient-

säker omvårdnad. Inom vetenskaplig metodik studeras olika metoder för data-

insamling. I kursen ingår 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning inom soma-

tisk slutenvård. 

Termin 4 

Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom (12 hp) 

Kursen behandlar psykisk hälsa och ohälsa samt omvårdnad i samband med 

såväl akut- som återhämtningsfas vid vanligt förekommande psykiska sjukdo-

mar och ohälsotillstånd. I kursen ingår 5 veckor verksamhetsförlagd utbildning 

inom psykiatrisk vårdverksamhet. 

 

Vård av barn och vuxna inom öppenvård och hemsjukvård (13,5 hp) 

Kursen behandlar barn, ungdomar, vuxna och äldres hälsoproblem med fokus 

på omvårdnad inom öppenvård samt omvårdnad och rehabilitering i hemmet. I 

kursen ingår 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning på vårdcentral. 

 

Vetenskapsteori och metod (4,5 hp) 
Kursen behandlar metoder för dataanalys samt fördjupning och träning i att 

planera, genomföra och presentera ett mindre empiriskt vetenskapligt arbete. 

Termin 5 
Vård vid akuta sjukdomstillstånd (15 hp)   

http://pingpong.ki.se/public/courseId/5982/publicPage.do?item=3878240
http://pingpong.ki.se/public/courseId/5981/publicPage.do?item=3878208
http://pingpong.ki.se/public/courseId/7709/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
http://pingpong.ki.se/public/courseId/8727/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
http://pingpong.ki.se/public/courseId/9308/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
http://pingpong.ki.se/public/courseId/9237/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
http://pingpong.ki.se/public/courseId/9391/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
http://pingpong.ki.se/public/courseId/9621/lang-sv/publicPage.do
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Kursen behandlar människans reaktioner vid akuta ohälso- och sjukdomstill-

stånd samt omvårdnad i samband med dessa. Vidare behandlas medicinsk tek-

nik, läkemedelsberäkning samt katastrofmedicin. I kursen ingår 6 veckor verk-

samhetsförlagd utbildning inom akutsjukvård. 

 

Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5 hp) 

Kursen behandlar hur man som sjuksköterska kan leda och undervisa patienter, 

anhöriga, studenter och kollegor på ett effektivt och evidensbaserat sätt samt 

driva förbättringsprojekt inom vården. 

 

Valbar kurs (7,5 hp) 

Termin 6 
Vård av äldre i en föränderlig livssituation (12 hp) 

Kursen behandlar människans åldrande samt ohälsotillstånd och vanligt före-

kommande vårdkrävande tillstånd hos äldre. Vidare fördjupas den äldre männi-

skans och närståendes livssituation vid förändrade livsförhållanden samt hur 

sjuksköterskan kan förebygga ohälsa och ge vård, stöd och behandling i kom-

plexa vårdsituationer. I kursen ingår 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning 

inom äldrevård. 

 

Interprofessionellt teamarbete (3 hp) 

Kursen utgörs av två veckor verksamhetsförlagd utbildning på en klinisk ut-

bildningsavdelning/mottagning där aktivt teamarbete med andra professioner 

tränas för att kunna leda och utföra högkvalitativ och patientsäker vård. 

 

Examensarbete i omvårdnad (15 hp) 

I kursen ingår genomförande av ett examensarbete i omvårdnad samt presentat-

ion och försvar av eget examensarbete och kritisk granskning av andras exa-

mensarbete. 

 

http://pingpong.ki.se/public/courseId/9664/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
http://pingpong.ki.se/public/courseId/5933/publicPage.do?item=6281323
http://pingpong.ki.se/public/courseId/9697/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
http://pingpong.ki.se/public/courseId/9705/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
http://pingpong.ki.se/public/courseId/9709/coursePath/5549/5933/5941/ecp/lang-sv/publicPage.do
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Bilaga 2 

Sammanställning av genomförd enkät om KliPP och VFU 

KliPP
12

 står för Kliniskt Placerings Program och är ett digitalt bokningsstöd för 

verksamhetsförlagd utbildning som möjliggör beställning, reservering och pla-

cering av studenter där det finns lediga VFU-platser. Uppgifterna i KliPP ligger 

till grund för studenternas ”e-tjänstekort” (kostar landstinget 760 kr per stu-

dent) vilka ger studenterna tillgång till datorer, omklädningsrum, kläder mm. 

KliPP är också en förutsättning för att vårdgivaren ska få ta del av landstingets 

AKA-ersättning, då KliPP fungerar som underlag för denna. 

 

Landstingsrevisorerna genomförde en enkät för att mer fördjupat kunna 

granska hanteringen av KliPP och bristen på VFU-platser. Enkäten skickades 

till VFU-samordnare enligt urval i samverkan med LSF samt till de fyra lärosä-

tena, till totalt 29 personer. Enkäten skickades ut den 28e november 2013 och 

de svarande fick tio dagars svarstid på sig, ingen påminnelse gjordes och enkä-

ten uppnådde 72 procents svarsfrekvens. Cirka hälften av de svarande utgjordes 

av landstingsägda vårdverksamheter, en fjärdedel av landstingsfinansierad men 

ej landstingsägda vårdgivare samt en fjärdedel högskola.  

 

Sammanställning av enkätens resultat 

Spridningen bland de svarande huruvida de uppfattar att KliPP är ett stöd i 

arbetet var stor, spridningen från 2-6, med ett snitt på 3,8 (svarsalternativ 1-6, 

där 6 var ett mycket bra stöd och ett var ett mycket dåligt stöd, samt svarsalter-

nativ kan ej bedöma). En sammanfattning av de öppna svaren kopplade till 

denna fråga är att KliPP är ett stöd men lämnar en del i övrigt att önska. Som 

att systemet rent tekniskt är instabilt, att de svarande uppfattar att systemet har 

finesser som de inte har kompetens eller tillgång till genom sin behörighet eller 

att användarvänligheten behöver förbättras.  

 

På frågan om KliPP kan hantera samtlig VFU från verksamhetens behov, sva-

rade två tredjedelar nej (svarsalternativ ja/nej/vet ej). Angivna brister som 

nämndes var att det kan vara komplicerat att få fram enhetlig och rättvisande 

statistik samt att det är en nackdel att KliPP inte kan hantera kommunikation, 

utan att man alltid får kontakta andra parter vid sidan om. Dessutom uppfattas 

det vara krångligt att hantera utomlänsstudenter, och att det inte går att hantera 

studenter som saknar svenskt personnummer. 

 

En fråga ställdes om vilket antal studenter som den svarande hanterar, detta 

varierade från åtta till över tusen studenter. Frågan om hur många studenter 

som saknade placering till våren uppfattades av några som en fråga för lärosä-

tena. Men ändå uppgav ungefär hälften av de svarande att det saknas studenter 

eller platser i dagsläget (nov/dec 2013) inför vårterminen 2014. Några vårdgi-

vare svarar att de har fått tacka nej till flertal sökande studenter/lärosäten pga 

VFU-platsbrist.  

 

Majoriteten av de svarande uppger att de inte kan bedöma om platsbristpro-

blemet kommer hinna lösas. Två svarar att platsbristen inte kommer lösas, en 

                                                      
12

 kliPP har använts sedan 2005 i SLL. I mars 2012 skedde en uppgradering till KliPP 2.0 som 

utvecklats i ett gemensamt projekt av landstinget i Uppsala och SLL. Tieto har nu påbörjat arbetet 
med att göra en omskrivning av programkoden för att KliPP ska bli förvaltningsbart. Arbetet kom-
mer att pågå under 2013 med leverans av en ny version i december innevarande år. I samband 
med detta kommer även gränssnittet till viss del förändras för att öka användbarheten.  
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högskola och en större vårdgivare, och att bristen är för stor. Bland de öppna 

svaren nämns att lärosätena saknar fler platser än vanligt så här års, och vårdgi-

varna uppger att de får fler förfrågningar än vanligt så här sent i planeringspro-

cessen. De svarande konstaterar att lärosätenas beställningsperioder överlappar 

varandra, vilket skapar problem för vårdgivarna när det gäller att beräkna till-

gängliga platser. Några svarande pekar på den risk som uppstår när det är för få 

platser, att det s.a.s. trollas fram platser som inte är optimala, vare sig ur verk-

samhetens perspektiv eller i relation till studentens lärandemål för att lösa pro-

blemet.  

 

En avslutande fråga ställdes: Vilka är de största riskerna vad gäller VFU för 

sjuksköterskor inför VT 2014, enligt dig? Flera svarande angav brist på bra 

handledare, att studenter inte kan fullfölja sin utbildning pga VFU-platsbrist, att 

uppdragsutbildningars praktik konkurrerar med de reguljära utbildningarnas 

VFU vilket orsakar platsbrist, att lärosätena inte kommer till rätta med över-

lappningsproblematiken, korttids- och långtidsfrånvaro i vården, egen ny per-

sonal som är under utbildning som begränsar möjligheten att ta emot för VFU, 

undermålig pedagogisk kvalitet på handledning och VFU överlag, att akade-

misk plattform saknas inom vissa vårddelar, alla flyttningar och ombyggnat-

ioner inför FHS som måste prioriteras till nackdel för VFU, att tid för reflektion 

och lärande beskärs i slimmade organisationer samt att studenter tvingas ta 

studieuppehåll p.g.a. VFU-brist eller studenter som vill komma tillbaka efter ett 

studieuppehåll inte kan få göra det då VFU-platser saknas för dessa.  

 

 

 

 



 

 

Kort om rapporten 
Landstinget arbetar med kompetensfrågor på flera nivåer men trots detta 

är det osäkert om genomförda och planerade insatser kan säkra till-

gången till framtida kompetens i vården. Vem som ska göra vad och 

vilka effekter som förväntas uppnås är inte i alla delar tydligt. Intrycket 

är att platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för sjuksköters-

kor, saknas och att lärandemiljöer kan bli bättre för studenterna. Lands-

tingsstyrelsen bör därför tydliggöra ansvarsförhållanden kring utbild-

ningsåtagandet och VFU i syfte att säkerställa tillräcklig tillgång till 

VFU av god kvalitet. HSN bör i avtalen utveckla och tydliggöra formu-

leringar och specificera kraven om utbildningsdeltagande så att uppfölj-

ningsbara krav kan ställas på vårdgivarna.  

 


