
Handlingsprogram KunsKapsregion stocKHolm

Ett dynamiskt utbud  
av högutbildad arbetskraft 



andlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm är en del av genom-

förandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 

RUFS 2010. För att regionen ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi fler 

människor med högre utbildning. 

 Stockholmsregionen måste vara tillräckligt attraktiv för att kunna attrahera ar-

betskraft där efterfrågan är stor och regionens aktörer behöver därför samverka för 

att hitta strukturella lösningar.

 Idag finns en matchningsproblematik mellan utbud och efterfrågan av högut-

bildad arbetskraft. Lösningarna kan handla om både rekryteringen till framtida 

bristyrken men även om utbildningens innehåll och arbetslivsanknytning. Regionen 

behöver rekrytera fler studenter och forskare såväl nationellt som internationellt 

och de behöver någonstans att bo. Därför är tillgången till studentbostäder viktiga. 

 I handlingsprogrammet identifieras flera olika handlingsområden inom vilka ett 

arbete måste ske. Det pågår många spännande projekt men det krävs fler. Arbets-

givare och högskolor behöver använda befintliga kontaktytor men också skapa nya 

för att mötas och gemensamt ta ansvar för arbetslivsanknytningen i utbildningarna.

 Ett bra exempel på hur regionen kan verka för genomförandet av RUFS 2010 är 

projektet NOTIS som stärker arbetslivsanknytningen för högskolelärare – en idé som 

väcktes under arbetet med att ta fram handlingsprogrammet. 

 I denna broschyr vill vi visa på några av alla de goda exempel som redan pågår i 

regionen och inspirera andra aktörer till att börja samverka för att genomföra hand-

lingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm. 

 Hela handlingsprogrammet hittar du på www.tmr.sll.se/utbildning. 

stockholm
sfoto.se
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Målbild: stockholmsregionens högskole
utbildningar har en mycket hög kvalitet 
och är internationellt konkurrenskraftiga 
genom en tydlig anknytning till forskning 
och arbetsliv. de attraherar studenter från 
hela sverige och utlandet. arbetslivsanknyt
ningen är ett utmärkande drag. 

de viktigaste åtgärderna för länets 
 aktörer är: 

1.  Följ den regionala utvecklingen av 
högskolan och arbetsmarknaden 
och använd underlagen för att hitta, 
utveckla och förbättra samverkan 
mellan lärosäten och arbetsgivarna 
när det gäller utbildningsplaneringen

2.  Bryt traditionellt könsbundna val och 
ta tillvara den utländska kompetensen

3.  identifiera och etablera kontaktytor 
mellan lärosätena och arbetsgivarna

4.  möjliggör en reell arbetslivsanknyt
ning av högskoleutbildningarna

5.  Benchmarking/best practice – identifi
era och lyft fram goda exempel

de viktigaste åtgärderna för länets 
 aktörer är att: 

1.  gemensamt ta ett ansvar för student
bostadsmarknaden och att skapa fler 
studentbostäder

2.  Förbättra funktionaliteten på student
bostadsmarknaden

3.  lärosätens ansvar för studentbostads
frågan förtydligas och tas tillvara

Det studiesociala perspektivet  
– bostäder för studenter

Målbild: regionen tillhandahåller 
 studentbostäder till 30 procent av student
populationen. 



Unik prognos ger stöd 
för bättre matchning 
Fram till år 2020 förväntas efterfrågan på arbetskraft öka med 
200 000 personer i Stockholms län. Tre fjärdedelar av dessa kom-
mer att behöva eftergymnasial utbildning. 

– Utifrån den utmaningen 
behöver vi jobba på flera fron-
ter, säger Jonas Örtquist, ut-
vecklingsledare på Länsstyrel-
sen. Vi har aldrig tidigare haft 

ett så gediget underlag som  ”Stockholm 
2020” ger.  

Av prognosen kan några särskilt avgö-
rande slutsatser dras, konstaterar han.  

– Stockholmsregionen behöver förbätt-
ra matchningsprocesserna mellan arbets-
marknad och utbildning. I viss mån måste 
vi också utöka utbildningskapaciteten, med 
fler platser vid högskola och yrkeshögskola. 
Vi behöver underlätta en fortsatt inflytt-
ning av unga, och här är fler bostäder och 
kommunikationer som ökar tillgänglighe-
ten i regionen viktiga faktorer.

Materialet som ligger till grund för 
”Stockholm 2020” har gjorts tillsammans 
med regionerna Skåne och Västra Göta-
land. I Stockholm har ett stort antal aktö-
rer medverkat, bland andra Landstinget 
och Kommunförbundet Stockholms län.

Unika utmaningar
Vår region har ett högre antal ”drop outs” 
i gymnasieskolan än övriga landet. Givet 
att Stockholmsregionen har en mer kun-
skapsintensiv arbetsmarknad är detta ett 
långsiktigt hot. Vi behöver hitta sätt att få 
fler att klara gymnasiestudierna. 

Den sista slutsatsen som Jonas Örtquist 
väljer att dra ur prognosen är att de utri-
kesföddas kompetens måste tas tillvara. 

– Här finns redan mycket kompetens, och 

den måste synliggöras, valideras och använ-
das bättre av arbetsgivare och företag.

Prognosen tar fasta på tillgång och ef-
terfrågan på arbetskraft inom 50 utbild-
ningsgrupper fram till år 2020. Särskilt 
stora brister uppstår i välfärdssektorn – 
omsorg, hälso- och sjukvård, skolan, och i 
just Stockholmsregionen, teknikutbildade. 

Jonas Örtquist understryker att många 
aktörer behöver samverka för att lösa de 
utmaningar som Stockholmsregionen står 
inför. 

– Tillgången på rätt utbildad arbetskraft 
är avgörande för utvecklingen av den offent-
liga sektorn och näringslivet i regionen. n

Källa: Lansstyrelsens arbetsmarknads och utbildningsprognos 2020
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FIGUR 45 Förvärvsarbetande 2000 och 2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2020 i storstadsregionerna, 
fördelning efter utbildningsinriktning, 16–74 år
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FIGUR 44 Tillgång och efterfrågan på arbetskraft år 2020, Fördelning efter utbildningsinriktning summerat 
över alla utbildningsnivåer
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I TMR:s rapport Män och kvinnor i ut-
bildning och arbete konstateras att Stock-
holmsregionen har en betydande könssegre-
gering. Det innebär till exempel att män och 
kvinnor har olika yrken och arbetar i olika 
branscher, vilket på sikt kan leda till bristsi-
tuationer på arbetsmarknaden. 

Att försöka bryta traditionellt könsbund-
na studieval kan vara ett sätt att öka anta-
let högutbildade i regionen och förbättra 
 matchningen. 

Karolinska Institutet och AIK Fotbolls 
projekt Spelar Roll – fotboll och utbildning 
i samverkan och boken Passa och passa in är 
exempel på detta arbete. Syftet är att öka för-

ståelsen för vad killar har för förväntningar 
på sig idag genom att titta på hur maskulini-
tet skapas i den könsuppdelade fotbollsmil-
jön. Vem passar in och hur påverkar miljön 
utbildnings- och yrkesval? Bakgrunden till 
projektet är att det är 76 procent kvinnor 
på KI:s utbildningar och att vissa pro-
gram bara har kvinnliga studenter. 

Ett annat exempel är att KTH till-
sammans med några av Sveriges 
största bolag driver Future Fema-
le Leader Award för att attrahera 
flera kvinnor till civilingenjörs-
yrket och stärka dem i deras 
framtida karriär. 

Internationella  
studenter viktiga

Traditionellt könsbundna studieval

Notiser
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FIGUR 33 Förvärvsarbetande 2000–2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2010-
2020, Fördelning efter utbildningsnivå, 16–74 år.
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FIGUR 34 Förvärvsarbetande 2000 och 2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2020, Fördelning efter 
utbildningsinriktning, 16–74 år (se avsnitt 6.1 för en förteckning över vilka utbildningar som ingår i inriktningarna) 
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Förvärvsarbetande 2000–2009 samt beräknad 
efterfrågan på arbetskraft 2010–2020, Fördelning 
efter utbildningsnivå, 16–74 år.

Förvärvsarbetande 2000 och 2009 samt beräknad 
efterfrågan på arbetskraft 2020, Fördelning efter
utbildningsinriktning, 16–74 år. Efterfrågan kom-
mer att öka mest inom samhällsvetenskap och 
teknik.

Den 1:a juli 2011 blev utbildningen för utomeuropeiska 
studenter avgiftsbelagd. En ny rapport från Mälardals-
rådet visar att som en följd av detta har antalet regist-
rerade studenter från avgiftspliktiga länder minskat 
dramatiskt. Det är fortsatt viktigt att attrahera interna-
tionella studenter men också att tillvarata kunskapen 
och kompetensen hos de som kommer hit. 

Två exempel på arbete som görs i regionen är KTH:s 
studentpaket Extra Allt och Stockholms Akademiska Fo-
rums (StAF) projekt Stockholm som internationell stu-
diedestination. 

KTH satsar för att locka hit fler studenter genom att 
bland annat erbjuda en två års bostadsgaranti i centra-
la områden, kostnadsfri allmänhälsovård, försäkrings-
skydd, mottagning vid Arlanda flygplats, vägledning 
kring studiesociala frågor som programbyte, bank och 
hälsa. För studenter som inte är stipendiater utlovas ock-
så en relativt låg maxhyra och möjlighet till jobb paral-
lellt med sudierna.

StAF:s projekt Stockholm som internationell studie-
destination samlar relevanta aktörer i arbetet med ett 
bättre omhändertagande av internationella studenter 
i regionen. Det kan till exempel handla om deras kon-
takter med samhället och hur välkomna de känner sig. 

Källa: Lansstyrelsens arbetsmarknads och utbildningsprognos 2020

Källa: Lansstyrelsens arbetsmarknads och utbildningsprognos 2020
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Ny utbildning rustar studenterna för framtiden
Juridiken har blivit alltmer komplex, tolkningsbar och internationell. 
Det finns färre enkla och färdigpaketerade lösningar än någonsin.

60

fritidsPedagoger

hälften av de Utbildade fritidsPedagogerna arbetar inom Yrket
I Stockholms län fanns år 2009 knappt 2 700 förvärvsarbetande med fritids
pedagogutbildning. En dryg fjärdedel av dessa är män och 28 procent är över 
55 år. Drygt hälften av de förvärvsarbetande med fritidspedagogutbildning i 
Stockholms län arbetar som fritidspedagoger eller i förskola, vilket är något lägre 
än genomsnittet för hela landet. 

Lärare som utbildats de senare åren med inriktning mot yngre barn har 
ofta en kombination av grundskolans tidiga år och förskola, förskoleklass eller 
fritidshem, medan endast ett fåtal varit inriktade enbart mot fritidshem. I de nya 
lärarexamina införs en särskild grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
fritidshem.

tilltagande brist På fritidsPedagoger
Efterfrågan på utbildade fritidspedagoger i Stockholms län väntas öka fram till år 
2020, till stor del beroende på ökningar av antalet barn i åldrarna 6–12 år. Samtidigt 
fortsätter tillgången att minska i motsvarande grad, vilket väntas resultera i en brist 
på omkring 1 000 personer. Förändringarna i och med de nya lärarexamina som 
införs från år 2011 kan dock komma att påverka utvecklingen i framtiden.

FIGUR 49 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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behovet är skriande av högskoleutbildad personal inom förskola 
och fritidshem. Därför startar Södertörns högskola två lärarut-
bildningar med inriktning på de båda yrkesgrupperna. 

Erfarenhetsbaserad lärarutbildning

 Utbildningarna riktar sig till personer 
som redan har yrkeserfarenhet från områ-
det, men som saknar högskoleutbildning 
för sin yrkesgrupp.

– Skillnaden mellan dessa två nya utbild-
ningar och tidigare program, är att vi vill 

På Södertörns högskola tas den befintliga  
kompetensen tillvara.

Prognos och efterfrågan på fritidspedoger till 2020

ta tillvara på den kompetens 
som redan finns hos eleverna. 
De har en rik erfarenhet som 
är svår att läsa sig till, men vi 
kompletterar deras kompe-
tens med ett teoretiskt och 
vetenskapligt perspektiv på lärandet, sä-
ger Lisa Öberg som är akademisk chef för 
lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Programmen har en interkulturell profil 
som innefattar fördjupningar i begreppen 
kultur, genus och etnicitet.

Utbildningarna är resultatet av en dia-
log med kommuner i Mellansverige, där 
det redan idag finns en brist på högsko-
leutbildad personal inom förskola och 
 fritidshem. n

Marie Sandström

Lisa Öberg

Morgondagens jurister måste vara driv-
na i lösningsskicklighet och bunden kreati-
vitet inom rättsystemets ramar, snarare än 
att förvänta sig hitta svar tydligt presente-
rade i lagboken.

Därför kommer studenterna på Jurist-
programmet på Stockholms universitet 
hösten 2012 mötas av en moderniserad 
och delvis omgjord utbildning.

Under fyra år har Juridicum, den juri-
diska fakulteten vid Stockholms 

universitet, arbetat med 

utveckling och modernisering tillsammans 
med representanter från arbetslivet. Det 
har varit arbetsgivare från banker, försäk-
ringsbolag, advokatbyråer, domstolar och 
olika myndigheter.

Resultatet av samarbetet har bland 
 annat inneburit en mycket starkare foku-
sering på förvaltningsrätt, liksom Europa-
rätt, internationalisering och den juridiska 
metoden.

– Vi vill ge juriststudenterna ett bättre 
självförtroende och en bättre förberedelse 
för det juridiska arbetslivet, säger  Marie 
Sandström professor vid den juridiska 
 fakulteten.

– Med utgångspunkt från metoden och 
en färdighet i juridisk kreativitet, kommer 
de att vara bättre rustade för den moderna 
juridiska verkligheten som ofta är myck-
et mer fragmentarisk och tolkningskrä-
vande, än vad man tidigare fått lära sig på 
 juristlinjen. n
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Problem med kompetensförsörjningen bland socialsekreterare gjorde 
att Huddinge kommun satsade på ett traineeprogram hösten 2009. 
Resultatet blev en succé. Nu har projektet permanentats.  

Traineeprogrammet förbereder studenter  
på att möta barn som kan ha det tufft i livet

– Att vara socialsekrete-
rare är ett tufft jobb, särskilt 
när det handlar om myndig-
hetsutövning, säger Hanna 
Jakobsson, utvecklingsleda-
re i Huddinge kommun. När 

vi märkte att de nyutexaminerade studen-
terna var dåligt förberedda för yrkets verk-
lighet, och att flera hoppade av efter en tid, 
tog vi initiativet till traineeprogrammet.

Nu rullar det på och är lika eftersökt som 
uppskattat.

– Traineeprogrammet börjar redan un-
der studietiden, och när socionomerna bör-
jar arbeta hos oss har de i praktiken varit 
här i ett och ett halvt år. Först gör de sin 

praktik här under en termin, sedan söker 
de en traineeanställning på 20 procent un-
der sista studieåret.  

Programmet ger studenten en unik 
chans att komma in i arbetet. Handled-
ning, gruppdiskussioner, studiebesök och 
mentorer hjälper till att förbereda för det 
kommande yrkeslivet.

Stor efterfrågan
– Genom vårt upplägg kompletterar vi 
studenternas utbildning genom praktisk 
kunskap som högskolan omöjligen kan 
ge, säger Hanna Jakobsson. Vårt program 
har blivit mycket populärt, och högsko-
lor från hela landet hör av sig. Vi måste 

dock begränsa antalet samarbetspartners, 
och samarbetar nu med Socialhögskolan 
i Stockholm, Ersta Sköndal högskola, Sö-
dertörns högskola och Örebro universitet. 
Urvalet av studenter bygger både på meri-
ter och personlig intervju. 

Även för de som redan arbetar i verk-
samheten har traineeprogrammet varit 
värdefullt, understryker hon. Personalen 
på de olika kontoren känner personerna 
när de anställs, de är introducerade och vet 
vad arbetet kräver. 

– Allt handlar inte om praktiskt arbete 
under traineeprogrammet, säger Hanna 
Jakobsson. Som socialsekreterare genom-
går man en personlig process där man kan 
behöva någon som stöttar. Därför har alla 
en mentor med lång erfarenhet som man 
kan diskutera med – allt från funderingar 
kring yrkesrollen till vilka karriärmöjlig-
heter man har. n

Traineeprogrammet har förberett socinomstudenterna för tuffa uppgifter i arbetslivet, som att hjälpa utsatta barn.

Hanna  
Jakobsson

C
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Den 1 april startade NOTIS, pilotprojektet som ska öka kontakten 
mellan högskolelärare och det arbetsliv som möter studenterna. 
NOTIS står för Naturvetenskap och teknik i samhället. Projektet är 
ett samarbete mellan Stockholms Akademiska Forum (StAF), KTH 
och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, 
och pågår i två och ett halvt år. 
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– Vi ska försöka att nå  
1 300 lärare under den här 
perioden med kompetenshö-
jande aktiviteter. Därtill 200 
personer i ledande ställning 
som har en direkt påverkan 

på utbildningen, säger Daniel Brolén, hu-
vudprojektledare på StAF, som beviljats 
14,5 miljoner kronor till projektet från 
 Europeiska Socialfonden. 

 Det första halvåret är en mobiliserings-
fas, säger han. 

– Projektorganisationen är satt och nu 
planerar vi aktiviteter för de kommande 
två åren. Det är allt från studiebesök och 
workshops till att man bjuder in represen-
tanter från arbetslivet så att de kan bidra 
med olika ”case”. 

Förutom en styrgrupp finns en projekt-
grupp på respektive lärosäte, och under vå-
ren ska en samverkansgrupp bildas. 

– Här kommer vi att samla externa part-
ners, så kallade intermediärer, som exem-
pelvis Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer 
och IT- & Telekomföretagen. De är vik-
tiga att ha med som referens, de kan ar-
betsmarknaden som studenterna förvän-
tas möta. 

Närmare koppling
Daniel Brolén konstaterar att en närma-
re koppling mellan högskola och arbetsliv 
betonas från flera håll. I Bolognaproces-
sen anges att man ska vara anställnings-
bar när man kommer ut från universiteten, 

och i Sverige betonar regeringen tydligt att 
kopplingen behöver stärkas. Högskoleut-
bildning ska leda till jobb, kort sagt.

– Frågan har också ett regionalt per-
spektiv. Vi ser ju att våra samarbetspart-
ners finns i Stockholmsregionen så projek-
tet ligger väl i linje med RUFS 2010 och den 
bättre matchning som eftersträvas. 

Frågan är bara hur denna närmare kopp-
ling kan se ut. Och det är svaret på den frå-
gan som projektet NOTIS ska ge. 

– Målsättningen i projektet är att byg-
ga in kontakten högskola/arbetsliv i den 
naturliga verksamheten så att det rull-
lar på utan stöd av en projektform, säger 
 Daniel Brolén. Inom vissa ämnen, på vissa 
utbildningsprogram eller genom vissa lä-
rare finns redan goda exempel. Men tän-
kandet finns inte allmänt, och det är det 
vi vill förändra.

– Det handlar om att man måste påver-
ka den akademiska infrastrukturen så att 
kopplingen till arbetslivet blir lika naturlig 
som den vetenskapliga kopplingen i utbild-
ningen, understryker han. Och att man tän-
ker på den här dimensionen när man plane-
rar utbildningen. I dag har forskning ibland 
högre status än vad utbildningen i sig har, 
och medan samverkan inom forskningen 
ses som självklar, finns den inte alls med 
inom utbildningen.

– Vårt arbete handlar också om att inven-
tera behov av kompetensutveckling. De finns 
ingen egentlig kartläggning, man vet inte så 
mycket om attityder, man har en ”känsla” av 

det ena och det andra. Kontakten mellan 
lärosäten och arbetsliv kan också skil-
ja mellan olika ämnen där vissa är mer 
praktiska och andra mer teoretiska.  

En viktig del i den mobiliseringsfas 
som projektet nu är inne i är att för-
ankra dess legitimitet. 

– Lärarna ska inte behöva reagera 
med ”ojdå, nu kommer det här också…”. 
Aktiviteterna som sådana kommer inte 
att kosta något för institutionerna eller 
ämnena, men lärosätena måste bidra 
med tiden för lärarna. Därför arbetar 
vi nu för att förankra projektet innan vi 
drar igång aktiviteter. Detta också för att 
våra samarbetspartners ska ges möjlig-
het att komma med input av olika slag.  

Stora förhoppningar 
När NOTIS avslutas om drygt två år 
hoppas Daniel Brolén att man ser nyt-
tan av projektet i den utvärdering som 
görs. 

– Jag hoppas att lärarna känner att 
utbildningarna får en tydligare arbets-
livsanknytning genom dessa kompe-
tensutvecklande insatser och därmed 
en större relevans för studenterna.  Om 
lärarna därtill känner att de själva har 
fått en stärkt ställning på arbetsmark-
naden – att den nya kompetens de fått 
möter samhällets krav och förväntning-
ar på arbetslivsanknytning i högskole-
utbildningarna – desto bättre. n

Stärker kopplingen  
mellan högskola och arbetsliv

Daniel Brolén
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När arbetslivet är närvarande redan i utbildningen ökar anställningsbarheten hos studenterna.
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Det är ett exempel på hur spelreglerna 
och förutsättningarna har förändrats på 
bara några få år inom IT-sektorn.

Näringslivets krav idag på högutbildad 
kompetens har radikalt förändrats jämfört 
med bara för 10 år sedan. De prioritera-
de behoven är framför allt  kunskap om 
hur man arbetar globalt med utveckling 
och förvaltning av applikationsplattfor-
mar. Därför har institutionen för data- och 

Idag är det vanligt att stora, komplexa IT-projekt genomförs globalt 
och pågår 24 timmar om dygnet. När ett team i bangalore avslutar sitt 
dagspass, tar teamet i Stockholm över, för att i sin tur en dag senare 
lämna över till teamet i Chicago. 

Jorden runt på 24 timmar 
och 10 år i framtiden

systemvetenskap (DSV) vid Stockholms 
universitet startat en helt ny utbildning i 
global utveckling och förvaltning av app-
likationsplattformar. Den kallas Global 
Challenges and Solutions in IT Business 
och är speciellt framtagen i samarbete med 
fyra multinationella företag: IBM, Tieto, 
Logica och Accenture. Branschorganisa-
tionen IT- & Telekomföretagen har varit 
en drivande part.

Det unika med inriktningen, jämfört 
med existerande utbildningar, är fördjup-
ningen i hur  IT faktiskt idag levereras och 
den starka praktiska kopplingen till de 
medverkande referensföretagen.

– Egentligen är syftet för 
utbildningen väldigt enkel, 
säger Christer Magnusson, 
docent vid institutionen för 
data och systemvetenskap, 
Stockholms universitet. Nä-
ringslivet har behov av att 
nyrekryterade personer fungerar direkt och 
är självgående i dagens komplexa och glo-
bala verksamhet, utan att företagen själva 
initialt behöver utbilda dessa personer för 
att fungera i verkligheten.

– Vi på DSV vill ju primärt hjälpa stu-
denterna att få så bra arbeten som möjligt.

Förankring i verkligheten
Utbildningen sker under en termin och be-
står av två delar. Den kan vara sista termi-
nen för antingen Kandidat- eller Master-
examen i systemvetenskap. Vi undervisar 
i affärs-, process- och styrmodeller som 
genomsyrar kurserna, förklarar Christer 
Magnusson. De går ut på att identifiera hur 
man tillsammans med kunden säkerställer 
och styr outsourcingen så att båda parter 
är överens om förloppet.

Den inledande kursen fokuserar på 
grunderna i global outsourcing av appli-
kationsplattformar. Föreläsare från IBM 
och Tieto föreläser om hur det fungerar i 
”verkligheten”. 

I den andra kursen går man på djupet i 
affärsmannaskapet i stora globala outsour-
cingaffärer. Experter  från Logica och Ac-
centure föreläser och delar med sig av sina 
praktiska erfarenheter. Dessutom medver-
kar Ericsson, PwC och TPI i kursen. 

– Studenterna lär sig att till exempel 
identifiera faktorer som avgör om affären 
kommer att fungera för båda parter 5-10 år 
i framtiden, eller att säkerställa en offert, 
säger Christer Magnusson.

– Det är oerhört komplexa projekt som 
vi förbereder studenterna för. n

Med team runt hela världen kan projekten drivas vidare dygnet runt.

Det är oerhört kom-
plexa projekt som vi 

förbereder studenterna för.

Bangalore

Stockholm

Chicago

Christer 
Magnusson

C
olourbox.com
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läkare

Jämn könsfördelning   
År 2009 förvärvsarbetade cirka 10 000 med läkarutbildning som läkare i Stock
holms län. Andra yrkeskategorier som läkarutbildade arbetar inom är utbildning 
och forskning, egna företagare eller chefer. Könsfördelningen bland läkare är 
jämn. Idag är 51 procent av läkarna män men andelen förväntas minska med   
5 procentenheter till år 2020. Medelåldern bland läkare är relativt hög då  
33 procent är över 55 år.   

rekrYtering av läkare från Utlandet mildrar bristen
Tillgången på läkare bedöms öka med 1 000 personer till 11 000 år 2020, men 
efterfrågan på läkare bedöms öka med 2 000 till 12 000. Det innebär en förvän
tad läkarbrist år 2020. Den ökade efterfrågan beror delvis på den åldrande be
folkningen men även på att många läkare går i pension under prognosperioden. 

FIGUR 89  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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 2010 2020

Män 51 46

Kvinnor 49 54

arbetSmarknadSSituation 2020

Brist -1 070 personer  - 9 %
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sJUksköterskor

fortsatt kvinnodominans  
Antalet förvärvsarbetande med sjuksköterske, specialistsjuksköterske, barnmorske 
eller röntgensjuksköterskeexamen är cirka 24 000 i Stockholms län. Kvinnodomi
nansen förväntas inte att minska nämnvärt, år 2010 var 89 procent av sjuksköter
skorna kvinnor. 79 procent av alla sjuksköterskor är under 55 år. 52 procent av de 
utbildade sjuksköterskorna arbetar inom yrkeskategorin sjuksköterskor, medan 25 
procent arbetar som barnmorskor eller som sjuksköterskor med särskild kompetens. 

risk för brist På sJUksköterskor
Tillgången och efterfrågan på sjuksköterskor kommer att öka fram till år 2020, 
men efterfrågan förväntas öka i högre takt och år 2020 bedöms det råda en brist 
på cirka 1 000 sjuksköterskor. Dock kan det skilja mellan olika inriktningar, t.ex. 
grundutbildade och specialistsjuksköterskor och bristen utgörs framför allt av 
erfarna samt specialistsjuksköterskor. Den åldrande befolkningen bidrar till det 
ökade behovet inom äldreomsorgen. Tillgången på sjuksköterskor beräknas öka 
med drygt 12 procent mellan år 2010 och år 2020 och efterfrågan på sjuksköterskor 
beräknas öka med nästan 17 procent. 

FIGUR 92  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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Prognos och efterfrågan på läkare till 2020

Prognos och efterfrågan på sjuksköterskor till 2020

Anders 
Engqvist

Källa: Lansstyrelsens arbetsmarknads och utbildningsprognos 2020

Källa: Lansstyrelsens arbetsmarknads och utbildningsprognos 2020
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Stora förväntningar på 
Akademiska vårdcentraler 

– En akademisk vårdcen-
tral blir som en sambands-
central för forskning, utbild-
ning, utveckling och vård, 
säger Anders Engqvist, ut-
bildningsstrateg på SLL och 
en av projektledarna för AVC. 

Fyra är redan igång – i Jakobsberg, Lilje-
holmen, Hässelby/Akalla och Gustavsberg. 

Genom konceptet knyts högskolorna 
närmare verksamheten, och lärarkompe-
tens från högskolorna ska finnas på res-
pektive AVC . 

– Verksamhetsförlagd utbildning ingår i 
alla vårdutbildningar, och nu vill även psy-
kologerna och socionomerna komma ut i 
primärvården under utbildningen. Här kan 
Akademiska vårdcentraler vara ett lyft för 
alla parter. 

Redan nu är landstinget en stor utbild-
ningsapparat med cirka 80 000 student-
veckor varje år inom sin verksamhet. Med 
tanke på att Stockholm växer med 40 000 
personer om året kommer vårdbehovet att 
öka, liksom behovet av fler utbildningsplat-
ser och därmed praktikplatser. Nya grepp 

för att lösa ekvationen är nödvändiga och 
här har Akademiska vårdcentraler en gi-
ven funktion.

Akademiska vårdcentraler är ett av fle-
ra utvecklingsprojekt som hålls samman 
av det utbildnings- och kompetensråd som 
landstinget inrättade förra året. Här ingår 
företrädare för Karolinska universitetssjuk-
huset, SÖS, Danderyd, Stockholms läns 
sjukvårdsområde, Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen och den privata vårdsektorn. 

En direkt följd av goda erfarenheter av 
Akademiska vårdcentraler är att konceptet 
nu diskuteras även för prehospital vård. 
”Den akademiska ambulansen” är under 
uppbyggnad. En specialistutbildning av 
akutläkare diskuteras också, och hur en 
samverkan med ambulansverksamheten 
skulle kunna utvecklas. n

Akademiska vårdcentraler är lösningen på behovet av en nära kopp-
ling mellan akademi, utbildning och primärvård. Inom loppet av tre år 
ska det finnas tolv AvC inom Stockholms läns landsting. Detta är den 
första satsningen i sitt slag i landet, kanske i världen.

Med akademiska vård centraler ökar synergi effekterna mellan alla inblandade parter.

C
olourbox.com



Handlingsprogrammet Kunskaps region 
stockholm är en del av genomförandet av 
den regionala utvecklingsplanen för stock
holmsregionen. i den här broschyren kan 
du läsa om några av de goda exempel på 
vad olika aktörer i regionen gör för att hit
ta  lösningar inom sina respektive områden. 
 Hela programmet kan du hittar du på 
www.tmr.sll.se/utbildning.
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