
 

 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

Inriktning regiongemensamt 

kompetensutvecklingsutbud 

Västra Götalandsregionens (VGR) övergripande mål för 

medarbetares och chefers kompetensutveckling anges i 

riktlinjen Kompetensutveckling och lärande i Västra 

Götalandsregionen, antagen av regionstyrelsen i september 

2020 och med en giltighetstid på fem år, till och med 2025-12- 

31. Enligt rutinen för Prioritering av regiongemensamt 

kompetensutvecklingsutbud, fastställd av HR-direktören, ska 

inriktningen för det regiongemensamma 

kompetensutvecklingsutbudet årligen fastställas för att kunna 

möta VGR:s mest angelägna kompetensutvecklingsbehov.   

Inledning 
Inför 2022 fastställde HR-direktören för första gången inriktningen på 

det regiongemensamma kompetensutvecklingsutbudet. Inriktningen 

utgår från VGR:s övergripande styrdokument som ofta är giltiga under 

flera år och därför görs endast mindre förändringar i inriktningen inför 

2023.    

I styrdokumenten betonas vikten av kompetensutveckling och lärande, 

bland annat som viktiga faktorer i arbetet med att förbättra verksamheter 

och utveckla medarbetare. Kompetensutveckling behöver därför ses ur 

såväl ett organisatoriskt som individuellt perspektiv och är avgörande för 

att nå verksamhetens mål och uppdrag samt att vara en attraktiv 

arbetsgivare.    

För att få bästa effekt av genomförda utbildningar och skapa nytta för 

dem vi är till för behöver samtliga förvaltningar och bolag skapa 

förutsättningar för medarbetarna att använda sina nya kunskaper. 
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Förutsättningar handlar i detta sammanhang till exempel om tid, verktyg 

och stöd från ledningen och närmaste chef.   

Nedan beskriven inriktning av det regiongemensamma 

kompetensutvecklingsutbudet riktar sig till samtliga medarbetare och 

chefer och omfattar inte yrkesspecifik kompetensutveckling. Respektive 

förvaltning fastställer inriktningen för den förvaltningsgemensamma 

kompetensutvecklingen. 

Inriktning regiongemensamt 
kompetensutvecklingsutbud 2023 

Digitalisering 
Digitaliseringen påverkar alla områden i samhället och invånarnas 

förväntningar på hur moderna organisationer möter och interagerar med 

omvärlden ökar. Digitaliseringens möjligheter ska bland annat användas 

för att ge invånarna en trygg och säker vård som skapar värde, ökar 

delaktigheten och tillgängligheten samt ger medarbetarna en attraktivare 

arbetsplats. För att klara den förändring som digitaliseringen innebär och 

ta vara på dess möjligheter behöver den digitala kompetensen öka i 

VGR:s verksamheter. Medarbetarna ska känna sig trygga med och kunna 

delta i den digitala utvecklingen utifrån sina olika förutsättningar. Vi 

behöver kunna använda digitala verktyg för att på ett säkert sätt inhämta 

information, kommunicera, interagera och producera. Det är också 

centralt att vi tillgodogör oss de förnyade arbetssätten och gör dem till en 

del av vårt dagliga arbete.   

DigIT VGR är ett utbildningsinitiativ för att förbereda alla medarbetare i 

Västra Götalandsregionen inför digitaliseringen av såväl hälso- och 

sjukvården som övrig verksamhet. Genom att skapa en gemensam grund 

inom digitalisering och de digitala verktyg som finns i VGR kommer vi 

att kunna använda dessa mer effektivt och skapa utrymme för nya 

arbetsuppgifter. Under 2022 har fyra utbildningar tagits fram; kortfattad 

grundläggande digitaliseringskunskap för nyanställda, introduktion till 

digitalisering, digitala arbetssätt i vardagen och en särskild utbildning 

riktad till chefer. I början av 2023 kommer vårdens digitala arbetssätt att 

lanseras.  

Införandet av Millennium, som nav i en gemensam 

vårdinformationsmiljö i Västra Götaland, är en av de största 

digitaliseringssatsningarna och en förutsättning för att skapa en 

sammanhållen hälso- och sjukvård. Införandet av Millenium påverkar 

många yrkesgrupper och medför stora behov av kompetens- och 
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utbildningsinsatser. Under 2023 fortsätter förberedelserna av 

utbildningsinsatser för flera olika målgrupper, bland annat 

systemutbildning i Millennium och utbildning för de personer som ska 

verka i rollen som utbildare.   

Organisationskultur och ett sammanhållet VGR 
För att möta de utmaningar som kompetensförsörjning, hållbar 

utveckling och invånarnas växande behov och förväntningar innebär, 

behöver den samlade kompetens och kapacitet som finns i VGR nyttjas 

bättre. I linje med regionfullmäktiges beslut om en önskad 

organisationskultur byggd på tillit är det viktigt att förvalta 

erfarenheterna från arbetet under pandemin; gemensamt fokus och 

resursutnyttjande, kortare beslutsvägar och bättre samarbete såväl internt 

som med externa samarbetspartners. För att kunna arbeta med en 

gemensam organisationskultur behövs en gemensam förståelse för vad 

den önskade organisationskulturen innebär och hur medarbetare och 

chefer själva kan vara med och bidra till att den skapas. Med 

utgångspunkt i forskning och praktik har tolv centrala områden 

identifierats som viktiga för att skapa förutsättningar för tillit och kvalitet 

i ett organisatoriskt system. Nedan lyfts några av de mest centrala fram.   

Styrning och ledning som skapar förutsättningar för tillit 

Att styra och leda VGR på ett sätt som skapar förutsättningar för 

tillitsfulla relationer, ger chefer och medarbetare möjlighet att ta ansvar 

för att resurser används på bästa möjliga sätt i syfte att uppfylla uppdrag 

och nå politiskt satta mål. Tillitsperspektivet utgår från verksamhetens 

syfte och invånarens behov. Att skapa förutsättningar för tillit inkluderar 

både kulturella aspekter som värderingar, förställningar och beteenden 

samt strukturer kopplade till exempelvis styrning och arbetssätt. Tilliten 

behöver inte bara finnas inom organisationen utan också mellan VGR 

och samarbetspartners samt mellan VGR och invånarna. Inom 

organisationen handlar tillit både om att ge ökat ansvarsutrymme och om 

att skapa förutsättningar för att det ska bli möjligt att på ett 

ändamålsenligt sätt använda det utökade handlingsutrymmet.  

Tillitsperspektivet är inte något som kan ”rullas ut” i form av 

obligatorisk kompetensutveckling utan handlar mer om att skapa en 

gemensam förståelse för begreppet tillit och om att identifiera och arbeta 

med de områden inom kultur och struktur som påverkar organisationens 

förmåga att utveckla mer tillitsfulla relationer. Det pågår ett arbete med 

att uppdatera och utveckla en plattform för presentationsmaterial, filmer 

och dialogmaterial i syfte att kunna arbeta vidare med viktiga 

förutsättningar och dela goda exempel.   
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Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ska genomsyra förhållnings- och 

arbetssätt inom hälso- och sjukvården i hela VGR. Kvalitetsförbättringar 

ska vara en ledstjärna i VGR:s utvecklingsarbete och fungera som ett 

kraftfullt stöd i genomförandet av omställningen av hälso- och 

sjukvården som helhet. Därför behöver samtliga medarbetare kunskap i 

kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, men i olika omfattning utifrån 

roll och kontext. 

En nätbaserad utbildning med fokus på grundläggande kunskap om vad 

begreppet kvalitet innebär, värdet av förbättringsarbete med patienten i 

fokus och kopplingen till det dagliga arbetet finns tillgänglig för alla 

medarbetare. För chefer och verksamhetsutvecklare erbjuds också en mer 

djupgående och omfattande utbildning. Möjlighet till ytterligare 

fördjupning ges i utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 

hp, som ges tillsammans med Centre for Healthcare Improvement, CHI 

Chalmers. Arbete pågår med att integrera kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling i befintliga chefs- och ledarutbildningar.  

Förändringsledning 

Förändringsledning kan definieras som ett strukturerat sätt att vägleda 

individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett 

önskat framtida läge, med fokus på förbättring och utveckling. Genom att 

säkerställa att chefer och medarbetare har kunskap om och förståelse för 

varför förändring är nödvändig kan man åstadkomma 

beteendeförändringar som leder till att uppnådda förändringar blir 

bestående. VGR står i och inför en rad genomgripande förändringar 

såsom omställningen av hälso- och sjukvården och införandet av en 

gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland (Millenium). För att 

genomföra dessa förändringar och nå avsedda resultat krävs ett aktivt 

arbete med förändringsledning från chefer och ledning. Under de senaste 

åren har utbildning i förändringsledning genomförts och dessa satsningar 

behöver fortsätta för att skapa genomförandekraft.  

Chefer, förändringsledare, verksamhetsutvecklare med flera kan från 

2022 ta del av ett regiongemensamt utbildningsprogram inom 

förändringsledning. Programmet utökas löpande. 
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Hållbar utveckling 
I visionen ”Det goda livet” står att hållbar utveckling utifrån ekonomisk, 

social och miljömässig dimension ska utgöra en ram för allt 

utvecklingsarbete i Västra Götaland och beaktas i samtliga beslut. 

Visionen konkretiseras i VGR:s hållbarhetsmål - Mål för social 

hållbarhet och Miljömål 2030 som beslutats av regionfullmäktige.  

För att nå målen i visionen behöver medarbetare ha kunskap om hur 

VGR främjar god hälsa och välbefinnande, jämlika förutsättningar och 

stärkta rättigheter för invånare och medarbetare, hur vi främjar tillit, 

trygghet och delaktighet, och når dem som behöver oss mest. Det är 

också nödvändigt att känna till de krav som ställs på VGR i till exempel 

barnkonventionen, diskrimineringslagen eller lagen om de nationella 

minoriteterna och minoritetsspråk samt miljölagstiftning.  

För en uppfyllelse av visionen krävs också att medarbetare och chefer 

har ökad kunskap om hur VGR:s uppdrag och verksamheter påverkar 

miljön för att i samtliga beslut beakta och bidra till lägre klimatpåverkan, 

lägre resursförbrukning och främjad biologisk mångfald, samt bedriva 

miljöarbetet systematiskt.  

I slutet av 2022 publiceras en ny hållbarhetsutbildning som ersätter delar 

av de grundutbildningar som finns inom miljö och flera perspektiv av 

social hållbarhet. Hållbarhetsutbildningen syftar till att vi alla i VGR ska 

få grundläggande kunskap om vad hållbarhet är och hur viktigt det är att 

göra val i vårt arbete som bidrar till att vi når våra hållbarhetsmål. De 

digitala utbildningarna inom flera olika perspektiv av social hållbarhet 

ger ytterligare fördjupning i hur VGR kan uppnå Mål för social 

hållbarhet 2030. Ambitionen är att successivt de närmaste åren integrera 

de tre perspektiven av hållbar utveckling tydligare även i andra 

utbildningar framåt där det är relevant och möjligt. 

Ett hållbart arbetsliv 
För att klara ett hållbart arbetsliv behövs ett förstärkt arbete kring 

förändrade arbetssätt och möjlighet till avlastning och återhämtning för 

medarbetarna. Det handlar bland annat om uppgiftsväxling och rätt 

använd kompetens samt matchning både på verksamhets- och 

individnivå. Ökad samverkan mellan befintliga och nya yrkeskategorier 

och kompetensplanering av team, kan bidra till förbättrad kontinuitet i 

verksamheten och trygghet för medarbetare, vilket kan inverka positivt 

på den upplevda arbetsmiljön.  

För att främja ett hållbart arbetsliv och medarbetarnas hälsa planeras 

fortsatta insatser för att utveckla och stärka arbetet med 
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arbetstidsförläggning, scheman och samplanering av flera yrkesroller och 

kompetenser. 

Basutbud – regiongemensam 
kompetensutveckling 
Utöver ovannämnda inriktning finns ett omfattande basutbud av 

regiongemensamma utbildningar som genomförs av både interna och 

externa leverantörer.  

Basutbudet innehåller till exempel introduktionsutbildningar, chef- och 

ledarskapsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar, systemutbildningar samt 

utbildningar kopplade till yrkesutveckling. Genom att kontinuerligt 

erbjuda ett basutbud till medarbetare och chefer skapas möjligheter till 

individuell kompetensutveckling samtidigt som organisationens behov av 

kompetens främjas. 
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