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Kompetensförsörjning som stödjer 
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Kompetensförsörjning 

Hur skaffar sig en organisation den kompetens 

den behöver? 

Kompetensförsörjning 

Rekrytering Kompetensutveckling 

• Utbildning 

• Utvecklingsprojekt 

• Vardagslärande, 

(arbetsplatslärande) 

Bättre utnyttjande 

av kompetens 

P-E Ellström 



Kompetensförsörjning som stödjer 

verksamhetens uppdrag 

• Workplace learning (CE: continuous 

education) plays an important role in 

keeping health care professionals up to 

date after licensure   

• Is the most complex and the longest 

phase of health professional education 

 
Journal of Interprofessional Care, editorial 2012 



Kompetensförsörjning 
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Behov kompetensförsörjning  

Utbildningsplatser Migration Intresse för val till 

vårdutbildningar 

 

Utbud av arbetskraft 
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Kompetensutveckling 

Individuell 

utvecklingsplan 

Befattnings-

utveckling 

Verksamhetens 

uppdrag 



Verktyg befattningsutveckling - Olivia 
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Kompetensbegreppet 

 

• Färdigheter - att kunna utföra i praktiken, att använda 
och integrerar kunskaper i arbetet 

 

• Kunskaper - fakta och kunna metoder, teoretisk 
utbildning och behörighet 
 

• Förmåga - erfarenhet, förståelse och omdöme, att 
omsätta kunskap och färdigheter, reell kompetens 

 
 

Värdet består i att kombinera dessa  

 

Källa: Swedish Standards Institute, 2009, Ledningssystem för 
kompetensförsörjning 



Lärande organisation 

 

• Lär ni i vardagen?  

• Utgår ni från patientens perspektiv? 

• Lär ni tillsammans med patienter och studenter? 

• Arbetar ni interprofessionellt?  

• Är medarbetarna delaktiga? 

• Utgår ni från fakta?  

• Är verksamhetsmål och planer för 
kompetensutveckling tydliga?    

• Har ni utvecklingsstödjande ledare?  

• Törs ni tänka om? 

Organisera för lärandemiljöer och kunskapsbaserad vård 

Kvarnström 2012 



Tack! 
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