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I många branscher har 
man på olika sätt under 
en längre tid förberett sig 
för vad den fjärde indust-
rirevolutionen kommer 
att innebära för såväl 
arbetsgivare som arbets-
tagare. Inom hälso- och 
sjukvården har man varit 
sen med att rusta sig för 
att i hårdare konkurrens 
kunna attrahera nya med-
arbetare med nya kom-
petenser. Vad innebär det 
egentligen när hälso- och 
sjukvården ska bygga på 
nya organisatoriska 
lösningar och verklig 
digitalisering?

Talang- och medarbetarjakt 
för framtida hälso- och sjukvård

Morgondagens snabb-
växande, sammanlänkade 

och teknikdrivna värld kommer 
att kräva att ledare anpassar 
sig till en ny verklighet i den nya 
industrivågen för att lyckas.
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På uppdrag av Socialstyrelsen har 
vi arbetat med projektet Fram-
tidsscenarier för hälso- och sjuk-

vårdens kompetensförsörjning. En av 
huvudaktiviteterna i arbetet har varit 
sex heldagsworkshoppar i två omgång-
ar med ett sextiotal representanter för 
olika delar av sektorn. En sektor som 
ska genomgå stora förändringar de 
kommande åren.

Vad är troligt för nästa 
utvecklingsvåg?
Bilden av nästa våg går att skapa uti-
från en fördjupad omvärldsanalys. I 
jakten på drivkrafter måste man hålla 
isär två källor:

• Megatrender som globalisering och 
den demografiska utvecklingen som 
leder till nya utvecklingsbehov.

• Trender och innovationer som för-
ändrar utbudsstrukturen i ekonomin 
såsom miljöteknologi, bioteknologi, 
nanoteknologi och holistisk hälsosyn.

Exempel på andra troliga avgörande 
förändringsagenter i den kommande 
vågen:

• Globaliseringen går in i en annan fas 
där traditionell handel och värdekedjor 
förändras. Det blir alltmer tjänster av 
olika slag som bidrar till den ekono-
miska utvecklingen. Perspektiven mot 
kunskapsekonomin är redan utsta-
kade och kommer att accentueras med 
allt smartare IT-system och oceaner av 
analyserbar data. Såväl globala värde-
kedjor som organisationers affärsmo-
deller kommer att trimmas av gräns-
lösa flöden av data, nya teknologier 
och digitala plattformar.

• Medan informationsteknologin bi-
dragit till kraftfull effektivisering i 
den utvecklingsvåg vi befinner oss i, så 
kommer digitaliseringen i form av ro-

botisering och automatisering att vara 
den faktor som ytterligare utvecklar 
produktiviteten i nästa våg. Detsamma 
gäller nya material och metoder för 
mer hållbar produktion.

• Ett annat viktigt område för den 
kommande utvecklingsvågen är häl-
sosektorn. Den demografiska utveck-
lingen utgör en primär drivkraft i 

det sammanhanget. Inom områden 
som nanoteknologi och bioteknologi i 
kombination med allt kraftfullare IT-
system finns grunden för den viktiga 
motorn för ekonomisk tillväxt de kom-
mande 40–50 åren.

Ökad raplexitet ger nya 
styrmodeller
De flesta organisationer lever i dag i 
en värld som är kraftigt förändrad om 
man ser tillbaka ett tjugotal år. Dels är 
tillvaron mer komplex, det är fler fak-
torer som interagerar med varandra, 
dels är förändringstakten högre. Den 
här kombinationen av hög föränd-
ringstakt och komplexitet kallas ibland 
”raplex” (kombination av de engelska 
uttrycken rapid och complex). Den här 
situationen för med sig att många or-
ganisationer inte upplever att traditio-
nella modeller för styrning och ledning 
av en organisation fungerar speciellt 
bra längre. Istället experimenteras det 
i ökande omfattning med olika styrmo-
deller i akt och mening att klara av att 
hantera den nya tillvaron.

Ett begrepp som fått ökad använd-
ning de senaste åren är ”agilitet”. Be-
greppet används framför allt i IT-sek-
torn som ständigt tar fram nya lösning-
ar och versioner av sina produkter och 
tjänster. Där går det inte att ha en de-
taljerad flerårsplan utan istället väljer 
man ett så kallat agilt förhållningssätt. 
Det bygger på att man har ett övergri-
pande mål för ögonen och sedan sätter 
man upp delmål och har täta regel-

bundna avstämningar med alla inblan-
dade. Metoden behöver kompletteras 
med långsiktighet eftersom man för att 
skapa resiliens i systemet har behov av 
planering av kapacitet efter förväntade 
behov. Detta tänkande ser vi växer 
fram kraftigt som lednings- och styr-
modell även i andra sektorer och myck-
et talar för att detta kommer slå igenom 
i hög grad även i offentlig sektor de 
kommande åren.

Faktum är att ledarförmåga kommer 
att vara avgörande för framgång. En 
fråga som medskaparna i de båda work-
shopserierna ofta återkommit till. Mor-
gondagens snabbväxande, sammanlän-
kade och teknikdrivna värld kommer 
att kräva att ledare anpassar sig till en 
ny verklighet i den nya indust rivågen 
för att lyckas.

Kompetensförsörjning i ny kontext
Allt detta kommer givetvis att påverka 
kompetensförsörjningen. Det finns i 
den grova uppdelningen åtminsto-
ne tre delar av organisationen i den 
framtida hälso- och sjukvården man 
behöver ha som underlag för sådana 
funderingar:

- Den centraliserade delen, ofta kallad 
den högspecialiserade.

- Den decentraliserade delen (primär-
vård/nära vård/kommunal vård).

- Den samordnande delen med dist-
ribution, logistik och överblick – ett 
område med växande betydelse när de 
båda andra delarna ska utvecklas och 
fungera väl tillsammans.

Utöver de kompetenser som sedan tidi-
gare är aktuella för sektorn så innebär 
utvecklingen inom dessa delar behov 
av kompetensförsörjning när det gäller 
roller/funktioner som exempelvis; su-
perspecialister inom diverse biomed-, 
genetik- och teknikområden; kombina-
tioner av läkare och ingenjör eller läka-
re och ekonom i en och samma person; 
kundledare och patientkoordinatorer; 
AI-tekniker; geriatriker i hemsjukvård; 
hälsopedagoger; internetombud; mobil 
teknik-support; vårdplatsanalytiker i 
hemsjukvård; analytiker inom ett an-
tal olika analysområden; logistik- och 
kvalitetssamordnare.

Dels är tillvaron mer komplex, 
det är fler faktorer som interagerar 

med varandra, dels är förändringstakten 
högre.
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I våra enkätstudier bland chefer på 
sjukhus och i läkemedelsindustrin har 
vi noterat att en del tankar beträffande 
den sortens kompetensförsörjning bör-
jar ta form. Det viktiga blir att utbild-
ningsaktörer och rekryterare får detta 
att gå i takt med den organisatoriska 
omstruktureringen. Att denna sam-
klang har brister är det dock alltfler 
som påpekar. I en debattartikel med 
rubriken ”Högskolans försämrade ut-
bud slår mot industrin” (DN 13 juli 
2019) skriver Klas Wåhlberg, Teknikfö-
retagen, och Martin Linder, Unionen:

”Kompetenshöjning är en ödesfråga 
för industrin och därmed för Sveriges 
välstånd. Men utbudet av vidareutbild-
ning i högskolan har kraftigt försäm-
rats. Regering och riksdag behöver nu 
omedelbart stärka högskolans kapaci-
tet att möta yrkesverksammas behov 
av vidareutbildning.”

I en annan debattartikel med rubri-
ken ”Utan rätt kompetens stannar Sve-

rige” (SvD 17 juli 2019) konstaterar Ves-
na Jovic, SKL, och Tobias Krantz, 
Svenskt Näringsliv: ”Bristen på hög-
skoleutbildade är stor, både i närings-
livet och offentlig sektor. När regering-
en nu förbereder en reform av högsko-
lans styrning och resurstilldelning är 
det därför helt avgörande att den utgår 
från en analys av arbetsmarknadens 
behov.”

Under rubriken ”Staten förfaller 
utan välbetalda akademiker” (Expres-
sen 21 juli 2019) kretsar Gunnar Wet-
terberg kring resonemanget att ”Det 
goda samhället behöver en effektiv 
stat. Då måste vi ha råd att bemanna 
den med bra folk.” Men när det gäller 
att ha råd så kan det dock få helt nya 
dimensioner när hälso- och sjukvården 
ska konkurrera om talangerna inom IT-
området. Eller som Scanias vd Henrik 
Henriksson sa i en intervju med rubri-
ken ”Vi konkurrerar med Apple och 
Google” (30 juli 2019): Det sker en kom-

petensväxling internt. Vi ser att vi ska 
behålla de som jobbar på Scania, de för-
står vår affär och kultur. Det handlar 
inte om att ersätta ingenjörer utan att 
fortbilda. Samtidigt så sker nyrekryte-
ring. Där konkurrerar vi med Apple 
och Google och andra mjukvarubolag.” 
I det sammanhanget kan det också 
vara värt att notera att genomsnittslö-
nen för de anställda på Google och Fa-
cebook i Sverige 2018 var drygt 100 000 
kr per månad (Breakit 6 augusti 2019).

Med ytterligare en debattartikel, 
”Felstyrning av högskolan slår hårt 
mot ekonomin” (SvD 11 april 2019), vill 
jag avslutningsvis bidra med fler per-
spektiv på dessa framtidsfrågor samt 
återknyta till frågan om samklang och 
takt för att lärosätena ska bidra med 
det som arbetsmarknaden behöver. I 
artikeln pekar professor Johan Eklund, 
vd för Entreprenörskapsforum, på att 
svensk högre utbildning inte drivs av 
de behov som finns – utan att den istäl-
let styrs utifrån studenternas valfrihet 
och att problemen att hitta rätt kompe-
tens enligt beräkningar kan kosta Sve-
rige 250 miljarder kronor i förlorade 
inkomster per år.

För att allt detta ska falla på plats i 
önskad form kommer det att krävas 
mycket av ledarskapet inom hälso- och 
sjukvården. Ett faktum som poängte-
rats många gånger av deltagarna i pro-
jektet och som en av workshopdelta-
garna sa: ”Förändringsbenäget ledar-
skap är givet för denna utveckling.”

MATS OLSSON
Director Health & Healthcare

Kairos Future

För att allt detta ska falla på plats 
i önskad form kommer det att krävas 

mycket av ledarskapet inom hälso- och 
sjukvården.

OM PROJEKTET
Projektet Framtidsscenarier för hälso- 
och sjukvårdens kompetensförsörjning 
slutfördes sommaren 2019 och en rap-
port kommer att finnas i oktober. För 
den som vill ta del av skriftlig informa-
tion innan dess finns tre artiklar publi-
cerade under projektets gång. Dessa 
artiklar och en del diskussion kring 
dem kan man ta del av via Socialstyrel-
sens LinkedIn-sida för projektet https://
www.linkedin.com/showcase/kompe-
tensforsorjninghalsosjukvard/




