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Synpunkter på det nationella planeringsstödet, NPS 2005
Högskoleverket vill först uttrycka sin tillfredsställelse över att vara representerade i
Socialstyrelsens kontaktgrupp för myndighetens arbete med att ta fram underlag
för bedömning av sjukvårdens behov av läkare och sjuksköterskor. Högskoleverket
får på detta vis också direkt tillgång inte bara till Socialstyrelsens kunskaper och
bedömningar utan också till de bedömningar och synpunkter som framförs av de
andra organisationerna som ingår i kontaktgruppen.
Dessa kontakter har fått ytterligare vikt genom regeringens uppdrag till
Högskoleverket av den 16 juni 2005 (regeringsbeslut I:21) ”att lämna underlag för
planering av den grundläggande högskoleutbildningens dimensionering i relation
till arbetsmarknadens behov av utbildade”. I anvisningarna rörande uppdraget
nämner regeringen särskilt vårdområdet och det medicinska området och
instruerar Högskoleverket att samverka med Socialstyrelsen när det gäller dessa
utbildningar, ”samt att i de fall delade meningar råder mellan myndigheterna
klargöra skillnaderna”. I uppdraget till Högskoleverket rörande dimensioneringen
av utbildningarna ingår också att skapa forum för dialog mellan högskolesektorn
och berörda avnämare och intressenter.
När det gäller arbetet med bedömningarna av den framtida tillgången på de olika
utbildningsgrupperna i Sverige med utblickar mot utvecklingen i andra länder vill
Högskoleverket framhålla det stora värde detta arbete har för att ge underlag för
utbildningsplaneringen.
Högskoleverket vill också betona betydelsen av uppgifter om balanssituation på
arbetsmarknaden i våra grannländer samt de löpande uppgifter om antalet med
utländsk utbildning som erhåller legitimation för arbete i Sverige samt
Socialstyrelsens löpande arbete för att följa hur många svenska studenter som
bedriver utbildningar sig utomlands inom respektive område.
När det gäller bedömningarna av den framtida tillgången på läkare, sjuksköterskor, tandläkare med flera kan Högskoleverket konstatera att Socialstyrelsens
bedömningar ligger nära de beräkningar som Statistiska centralbyrån utfört på
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uppdrag av Högskoleverket. Det tyder på en stabilitet i beräkningarna vilka
därmed bör ge ett gott underlag för diskussioner om den framtida dimensioneringen av utbildningarna.
För Högskoleverkets uppdrag beträffande utbildningsplaneringen, det vill säga att
ge underlag för att bedöma hur många platser som bör finnas på de olika
utbildningarna under kommande år för att tillfredsställa framtida behov av de
olika yrkeskategorierna, är det givetvis av stort värde att Socialstyrelsen även
diskuterar balanserna på den framtida arbetsmarknaden på det sätt som
myndigheten har gjort i den senaste årsrapporten, NPS 2005. Det är aldrig
möjligt att med säkerhet bestämma framtida behov eller framtida efterfrågan poå
olika utbildningsgrupper, men det är viktigt att de organisationer som har särskild
expertkunskap inom ett område bidrar med den senaste och mest aktuella
kunskapen även när det gäller efterfrågebedömningarna, och det gäller naturligtvis
särskilt de organisationer som inte representerar särskilda partsintressen i olika
frågor.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke i närvaro av
kanslichef Lennart Ståhle efter föredragning av Stig Forneng.
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