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Villkor vid vidareutbildning – dags att enas? 

Behovet av att säkra kompetensförsörjning inom kommunens legitimerade 

vårdområden är stort. Rekryteringsutmaningarna är påtagliga när det gäller 

grundutbildade sjuksköterskor och än mer omfattande när det gäller 

specialistutbildade sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeuter (se 

Förstudie Vårdens medarbetare).  

 

År 2015 fanns cirka 45 procent specialister bland sjuksköterskorna i riket, år 

2020 är siffran nere i 25 procent. Pensionsavgångarna tillsammans med att 

allt färre utbildar sig till specialist gör att siffran fortfarande sjunker. 

Samtidigt ska kommunerna bedriva allt mer av den avancerade sjukvården 

framöver (som en del av primärvårdsnavet i nära vård) och det är nu vi har 

chansen att rusta oss. 

 

När det gäller arbets- och fysioterapeuter så finns ingen egen produktion av 

ny personal inom området (utbildningen saknas helt vid Högskolan i Skövde) 

och därför måste Skaraborg finna en modell för att locka dessa yrkesgrupper 

till området och behålla dem i verksamheten. 

 

I dagsläget finns tilldelning av statliga medel som stimulerar den här 

utvecklingen i hela landet, men skaraborgskommunerna behöver vara mer 

långsiktiga än så och införa en form för egen finansiering över tid – redan 

anställda medarbetare måste ges möjlighet att specialisera sig som en del 

av yrket, en karriärväg. Det ger bättre kompetens i arbetslagen och säkrare 

verksamhet för dem vi är till för och, inte minst, det lockar medarbetare att 

söka sig till Skaraborg och stanna här. Av den anledningen ser den här 

utredningen över möjligheten att utifrån en och samma modell införa 

utbildningstjänster i samtliga skaraborgskommuner med start 

januari 2022. Utredningen koncentrerar sig på det redan färdiga och 

fackligt förankrade konceptet AST (Vårdförbundet). 
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1. Vad är AST? 

Idag minskar antalet sjuksköterskor som väljer att specialistutbilda sig, trots 

att behovet i samhället är det omvända. Vårdförbundet har arbetat fram en 

modell för AST – akademisk specialisttjänstgöring. Allt fler arbetsgivare 

inrättar AST i sin verksamhet, både kommuner och regioner, och enkelt 

förklarat är det frågan om en utbildningstjänst, där medarbetaren är 

anställd att till viss del arbeta i verksamheten och till viss del utbilda sig till 

specialist. 

 

2. Hur ser det ut idag?  

I Sverige finns hittills trettio kommuner som tecknat avtal om AST och 

ytterligare nio kommuner som avtalat om annan form av 

utbildningsanställning, se tabell 1. I Skaraborg finns avtal om AST i en 

kommun, Tidaholm, och det rör sig i dagsläget om en (1) tjänst där. I övriga 

skaraborgskommuner finns inget avtal och samtal med Vårdförbundet förs ej.  

(Skövde och Lidköping har villkor som gör det möjligt att i viss mån 

specialisera sig på arbetstid men ingen av dessa har skrivna avtal som 

förbinder arbetsgivaren/arbetstagaren.) 

 

Tabell 1, kommuner som hittills infört avtal om AST under perioden 2015–2021 

Avtal om AST Avtal om AST Avtal om AST Ej AST men annan 
utbildningsanställning 

Aneby kommun Karlshamns kommun Sundsvalls kommun Stockholms Stad 

Bjuvs kommun Karlskrona kommun Söderköpings kommun Umeå kommun 

Bodens kommun Kinda kommun Sölvesborgs kommun Mönsterås kommun 

Borlänge kommun Laholms kommun Tidaholms kommun Oskarshamns kommun 

Bromölla kommun Ljungby kommun Trollhättans kommun Mörbylånga kommun 

Dorotea kommun Lycksele kommun Varbergs kommun Västerviks kommun 

Fagersta kommun Melleruds kommun Värnamo kommun Vetlanda kommun 

Finspångs kommun Olofströms kommun Åstorps kommun Aneby kommun 

Heby kommun Ronneby kommun Åtvidabergs kommun Tranås kommun 

Hofors kommun Skinnskattebergs kommun Ängelholms kommun   

 

3. Hur är modellen uppbyggd?  

Villkoren vid AST är som vid en vanlig anställning, kollektivavtalet omfattar 

hela tjänsten. Medarbetaren ansöker om AST hos arbetsgivaren och 

samtidigt till specialistutbildning vid högskola/universitet. När medarbetaren 

blivit antagen och påbörjar utbildningen startar tjänsten. Medarbetaren 

släpper då den tjänst som denna haft som grundutbildad. Den 

verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VFU) är förlagd till 

arbetsplatsen där medarbetaren har sin anställning eller på annan 

arbetsplats/hos annan vårdgivare. Efter avslutade studier övergår 

utbildningstjänsten i en specialisttjänst hos arbetsgivaren. Medarbetaren 
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förbinder sig inte att stanna kvar under viss tid utan är fri att söka annan 

anställning om så önskas. 

 

4. Vem finansierar?  

Arbetsgivaren finansierar AST. I samband med att kommunerna tilldelas 

statliga medel för omställning till nära vård/vårdens medarbetare finns dock 

möjlighet att bekosta AST med dessa medel.  

 

5. Vilka ska-krav finns för att få kallas AST?  

1. AST är en tillsvidareanställning (utbildningsanställning med full lön). 

 

2. Det rådande kollektivavtalet på arbetsplatsen gäller. Det innebär till 

exempel att anställningen ingår i den årliga löneöversynen och att de 

allmänna anställningsvillkoren som semester, ledigheter och övertid 

tas ut enligt gällande kollektivavtal. 

 

3. Tjänsten är heltid och innehåller både studier och kliniskt arbete, ofta 

fördelat 50/50. Hur studiedelen och delen kliniskt arbete läggs upp 

kan variera, men utbildningen är en del av anställningen. Även 

studietakten kan variera. 

 

4. Med AST förbinder sig medarbetaren inte att jobba hos arbetsgivarna 

en viss tid efter utbildningens slut. 

 

6. Vad tycker färdigutbildade AST-sjuksköterskor? 

I samband med den här utredningen har samtal förts med två 

sjuksköterskor i en kommun angränsande till Skaraborg. Dessa har 

genomgått AST och är färdigutbildade sedan en tid tillbaka och åter i jobb 

på sin arbetsplats. 

 

”Vi är jätteglada över att vi fått den här möjligheten att utbilda oss på 

arbetstid till diabetessköterskor. En av oss läste 50 % och var 

föräldraledig 50 % medan den andra jobbade och pluggade 50/50. 

Båda formerna fungerade hur bra som helst. Arbetsgivaren ordnade 

med busskort till Göteborg och bil när vi skulle till Skövde och vi fick 

litteratur som vi behåller tills nästa person ska läsa, då lämnar vi 

vidare i verksamheten.”  

 

”Det allra viktigaste, det som gjorde att vi sökte överhuvudtaget, var 

att arbetsgivaren verkligen gav oss hälften av våra arbetstimmar ledigt 

för att studera. Vi var oroliga att vi bara skulle få ledigt de dagar då 
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det var föreläsningar men vi fick verkligen tid för självstudierna också. 

Det var en förutsättning, annars hade ingen av oss orkat.” 

 

”VFU:n var inte möjlig att göra i kommunen utan en av oss var på 

vårdcentral och gjorde VFU på halvfart under sex veckor medan den 

andra var på sjukhuset och hade ett intensivupplägg, med VFU på 

helfart under tre veckor. Det fick bli det som passade var och en av 

oss bäst. VFU:n gav otroligt mycket kunskap och trygghet.”  

 

”På somrarna gick vi in och jobbade i verksamheten, precis som 

vanligt och den av oss som var föräldraledig jobbade också extra 

emellanåt under året när det fanns behov, på helger och så.” 

 

”Nu har vi 20 % vardera i våra tjänster där vi fokuserar extra på 

diabetes och har en rådgivande funktion för alla våra kollegor i 

kommunen. Det är fredagar som är avsatta för den delen och då har vi 

vår ”mottagning” öppen för både besök och telefonsamtal från 

verksamheten. Våra kollegor uppskattar det jättemycket och kommer 

gärna till oss och frågar. Vi upplever ingen konkurrens, bara positivt!” 

 

”Vi tycker att allt när det gäller AST varit jättebra och det finns 

egentligen bara en stor besvikelse och det är att våra specialisttjänster 

uteblivit, våra titlar och löneförhöjningar. Det var ett löfte när vi 

började läsa men när vi väl var klara fick vi veta att arbetsgivaren 

ändrat sig och inte tänkte anställa oss som diabetessköterskor utan 

låta oss vara kvar på våra grundanställningar och ge oss lite tid i våra 

respektive tjänster för att jobba med våra specialistområden. Den 

delen har vi väldigt svårt för att acceptera. Vi kunde kanske köpt det 

upplägget om vi känt till det innan, nu känner vi oss bara lurade. Det 

är lite konstigt också, att arbetsgivare vågar göra så, det finns ju 

många därute som vill anställa duktiga diabetessköterskor…” 

 

7. Vad svarar chef för sjuksköterskor i samma kommun? 

1. Hur ser du som chef på konceptet AST?  

Konceptet är mycket bra. 

2. Vad är mest positivt ur arbetsgivarperspektiv?  

Det är attraktivt i rekryteringssammanhang. 

3. Vad är mest negativt?  

Det är svårt att utse vem som ska gå utbildningen när många är 

intresserade. Också svårt ibland att lösa deltidsarbete för dem som 

får en AST-tjänst. 
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4. Rekommenderar ni andra arbetsgivare att teckna avtal om AST 

med Vårdförbundet? Om ja, vad ska vi tänka på?  

Ja, vi rekommenderar AST! Men var noga med hur avtalet tecknas. I 

vårt står det att man ska få en specialisttjänst efter avslutad 

utbildning men det är bara möjligt om man läser till distriktsköterska i 

vår kommun, inte till diabetessköterska som vi valde i första AST-

omgången. Tänk också igenom innan vilka utbildningar som kan vara 

aktuella för er, vi har det öppet så att vi som ledning beslutar inför 

varje tillfälle vad det är vi har behov av. Bestäm också om det ska 

utgå någon form av lönehöjning i samband med avslutade studier. 

 

8. Kommentar till rubrik 6 och 7 – specialisttjänst och lönepåslag? 

I den aktuella kommunen har arbetsgivaren gjort avsteg från ett av de fyra 

ska-kraven som finns för att få kalla utbildningstjänsten AST. I den här 

utredningen rekommenderas skaraborgskommunerna att följa avtalet fullt ut 

– efter avslutad utbildningstjänst ska medarbetaren ges en specialisttjänst i 

verksamheten med tillhörande lönepåslag. Utredningen föreslår att 

kommunerna enas om ett generellt första påslag, därefter gäller som alltid 

individuell lönesättning i respektive kommun. 

 

9. Vad hamnar på plussidan i AST-modellen?  

• AST-modellen har ett färdigt upplägg som är framtaget av 

Vårdförbundet och därmed redan fackligt förankrat. 

 

• Konceptet kräver ett aktivt beslut från medarbetarens sida att söka 

tjänsten, vilket medför ett större incitament att slutföra studierna än 

om medarbetaren bara söker tjänstledigt viss procent för att utbilda 

sig alternativt försöker arbeta fullt och utbilda sig på sin fritid – i AST 

är det medarbetarens jobb att studera på halvtid.  

 

• Modellen ger arbetsgivaren ett tydligt incitament att planera hela 

vägen eftersom ett av kraven är att tjänsten efter avslutade studier 

övergår i en specialisttjänst i verksamheten, något som rimligen ökar 

chanserna att få behålla medarbetaren, när det i grunden finns en god 

planering för framtiden. 
 

10. Vad hamnar på minussidan i AST-modellen? 

• Arbetsgivaren måste kunna tillhandahålla handledning inom det 

specialistområde som tjänsten avser om VFU:n ska vara förlagd till 

den egna arbetsplatsen. 
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• Under tiden statliga medel finns inom området är AST:en finansierad 

men när dessa medel upphör måste arbetsgivaren ha en egen 

finansiering på hemmaplan – krävs tydlig politisk prioritering. 

 

• Det finns ingen garanti för att medarbetaren väljer att stanna kvar i 

verksamheten efter avslutade studier. 

 

11. Behöver vi en skaraborgsinriktning - äldrespecialist? 

Vid samtal med några kommuner framkommer (precis som under 

förstudien) en uppfattning om att kommunen som arbetsgivare ofta utbildar 

distriktsköterskor som efter avslutad utbildning lämnar kommunen, inte 

sällan för en anställning på vårdcentral. Därför finns en fundering om att 

rikta AST-tjänsterna till att endast omfatta Äldrespecialist, en 

specialisering som kommunerna är i stort behov av och som är riktad direkt 

till kommunens verksamhet. I så fall skulle det vara förutsättningen för att 

få en AST-tjänst, att medarbetaren ansökt och kommit in på just den 

utbildningen. Om ett sådant inriktningsbeslut fattas, så bör det ske 

tillsammans. Beslut måste i så fall också tas om AST ska riktas snävt till den 

nya inriktningen på Högskolan i Skövde med start januari 2022, 

Specialistsjuksköterska – vård av äldre, eller om arbetsgivaren även 

ska godta äldrespecialiseringar vid andra lärosäten, såsom vid Högskolan 

Väst eller vid Göteborgs Universitet. 

 

12. Unikt i Skaraborg - ska vi skapa en modell för Rehab-AST? 

AST är framtagen av Vårdförbundet och riktar sig till sjuksköterskor men 

eftersom projekt Vårdens medarbetare även riktar sig till medarbetare inom 

rehabområdet så tittar utredningen på möjligheten att införa en liknande 

modell även för dessa grupper (arbetsterapeut och fysioterapeut).  

 

Då det inte finns samma möjlighet att specialisera sig inom dessa 

yrkesgrupper, och de specialiseringar som finns på högskola/universitet är 

mer forskarinriktade och inte svarar mot kommunernas behov, så finns all 

anledning att se över förutsättningarna att skapa en ”skaraborgsspecialist”. 

Kommunerna är i stort behov av ökad kompetens även hos dessa 

yrkesgrupper, inte minst i samband med nära vårdomställningen, och en 

skräddarsydd Rehab-AST för arbetsterapeuter samt en för fysioterapeuter 

kan vara rätt väg att gå.  

 

Villkoren för en sådan tjänst skulle kunna vara samma som vid den för 

sjuksköterskor, men istället för att söka en hel utbildning till specialist så är 

ett urval högskolekurser utsedda att ingå i respektive Rehab-AST.  
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Dessa kurser kan vara inom områdena: 

 

• Geriatrik 

• Demens 

• Ergonomi 

• Palliativ vård 

• Andning & cirkulation 

• Välfärdsteknik 

• Neurologi 

• Pedagogik 

 

I viss mån kan kurserna för arbetsterapeuter och fysioterapeuter vara 

samma medan de i viss mån bör vara yrkesspecifika. Förslagsvis enas 

skaraborgskommunerna om vilka kurser som ingår i respektive Rehab-AST, 

utifrån behovet i verksamheten.  

 

Om kurserna måste ansökas en i taget och inte går att ansöka vid ett tillfälle 

så förlängs Rehab-AST:en allteftersom medarbetare antas till en ny kurs. 

Om medarbetaren inte blir antagen till nästa kurs så upphör tjänsten och 

möjlighet att återgå till grundanställning ses över. Dialog förs också om att 

vila tjänsten till nästa antagningstillfälle.  

 

Maximalt 60 beviljade högskolepoäng ingår i utbildningstjänsten och läses 

förslagsvis på halvfart, såsom Vårdförbundets AST för sjuksköterskor. När 

en medarbetare avslutat samtliga 60 högskolepoäng så övergår tjänsten i en 

specialisttjänst (skaraborgsspecialist med inriktning vård av äldre) och 

lönejustering görs samtidigt som nya ansvarsområden förtydligas. 

 

OBS! Om ett lärosäte kan tillhandahålla ett specialprogram där önskade 

kurser ingår, och där den sökande ansöker vid ett enda tillfälle till samtliga 

kurser, så förenklas upplägget för Rehab-AST avsevärt. 

 

13. Hur bör vi tänka om internansökningar och marknadsföring? 

Utredningen ser ett värde av att främst erbjuda AST-anställning som en 

intern möjlighet, som en karriärväg för dem som redan är anställda i 

organisationen. Därmed föreslås inte att kommunerna annonserar externt 

efter medarbetare till AST-tjänst. Däremot ska det tydligt framgå i all 

marknadsföring i Skaraborg, riktad både till sjuksköterskor och till arbets-

/fysioterapeuter, att avtal om AST finns i verksamheten och att den som 

varit anställd och arbetat ett år, och som är driven och intresserad av ett 

större ansvar, har möjlighet att ansöka. Även i annonser efter nya 

medarbetare ska det framgå att AST finns hos arbetsgivaren.  
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14. Hur ser det ut i vår AST-kommun Tidaholm?  

I de gröna kolumnerna i tabell 2 anges kommunernas grundförutsättningar 

(mars 2021). I de gula finns en jämförelse med Tidaholms dimensionering 

av AST utifrån å ena sidan antal inskrivna i HSL och å andra sidan i 

förhållande till antal sjuksköterskor i verksamheten. Den sista kolumnen 

visar hur stor andel specialistutbildade sjuksköterskor som finns i respektive 

kommun idag och färgkoden (grön, gul eller röd) indikerar hur nära 

rikssnittet kommunen befinner sig. 

 

Utifrån Tidaholms dimensionering i dagsläget skulle fördelning av AST-

tjänster i Skaraborg kunna se ut enligt följande: 

 

Tabell 2, uppskattning utifrån nuvarande läge i Tidaholm  

 

(OBS! Rikssnittet 25 % i den sista kolumnen bedöms i sig som mycket lågt utifrån behovet i 

verksamheten. 2015 var rikssnittet 42 %, men på grund av pensionsavgångar sjunker siffran 

i hög takt.) 

 

15. Kan övriga ta hjälp av Tidaholms nuläge vid beräkning?  

Tidaholm ligger strax under rikssnittet när det gäller andel specialiserade 

sjuksköterskor i verksamheten (19 % jmf 25 %) och har i dagsläget en (1) 

AST-tjänst, som vid den frekvensen ger kommunen en ny specialist 

vartannat år. Huruvida det är en lagom nivå är svårt att avgöra och beslutet 

måste främst handla om huruvida Skaraborgs kommuner ska införa AST 

överhuvudtaget. Vilken omfattning som är möjlig/rimlig för var och en får 

därmed avgöras hos respektive arbetsgivare och tabellen kan då fungera 

som ett underlag vid diskussion MEN kommunerna måste också ta 

Kommun
Antal inskrivna 

i kommunal  

HSL

Antal 

sjuksköterskor

Antal 

specialister idag

Antal AST beräknat 

på Tidaholms beslut 

i förh till antal 

inskrivna i 

kommunal HSL

Antal AST beräknat 

på Tidaholms beslut i 

förhållande till antal 

sjuksköterskor i 

organisationen

Jmf snittet i riket 

beträffande 

specialister i 

verksamheten 

(rikssnitt 25 %)

Essunga 127 13 1 0,5 0,5 8%

Falköping 959 73 23 3,5 3 32%

Grästorp 160 12 5 0,5 0,5 42%

Gullspång 159 14 4 0,5 0,5 29%

Götene 326 23 8 1 1 35%

Hjo 244 19 0 0,5 0,5 5%

Karlsborg 199 19 1 0,5 0,5 5%

Lidköping 959 71 21 3,5 3 30%

Mariestad 779 36 6 2,5 1,5 17%

Skara 481 40 17 1,5 1,5 43%

Skövde 1354 93 22 4,5 3,5 24%

Tibro 239 19 1 0,5 0,5 5%

Tidaholm 295 26 5 1 1 19%

Töreboda 279 24 9 1 1 38%

Vara 422 32 5 1,5 1 16%



Projekt Vårdens medarbetare, juni 2021 

Utredning inom delprojekt 1: gemensamma villkor vid vidareutbildning 

 

9 

   

 

personalomsättning såsom exempelvis pensionsavgångar med i beräkningen 

samt beakta förutsättningar och behov i den egna kommunen.  

 

16. Hur har förslaget förankrats? 

Utredningen med tillhörande förslag har arbetats fram av en mindre grupp 

bestående av representanter från fyra kommuner samt projektledaren: 

• Maria Kristoffersen, Lidköping 

• Pia Stenlund, Mariestad 

• Åsa Warnemark, Skövde 

• Ulrika Berglund, Töreboda 

• Karin Skarin, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

När ett första utkast färdigställts bjöds samtliga projektets kontaktpersoner 

in tillsammans med MAS-nätverket för ett dialogmöte kring utredningen 

(den 16 juni 2021). Alla kommuner (utom en som anmält förhinder) hade 

minst en representant med vid mötet, sammanlagt tjugotvå (22) deltagare.  

 

Samtliga representanter vid dialogmötet ställer sig bakom förslaget under 

punkt 17. OBS! Kommunen som hade förhinder har fått möjlighet att 

inkomma med synpunkter i efterhand och även de ställer sig positiva till 

förslaget. 

 

17. Hur ser förslaget ut? 

Utredningen föreslår följande: 

• att samtliga skaraborgskommuner tecknar lokalt avtal om AST med 

Vårdförbundet utifrån en gemensam avtalsformulering 

• att samtliga skaraborgskommuner, utifrån en gemensam formulering, 

inför en Rehab-AST med inriktning mot arbetsterapi och en Rehab-

AST med inriktning mot fysioterapi som båda leder till en 

skaraborgsspecialisering för dessa yrkesgrupper 

• att varje kommun enskilt avgör vilka specialiseringar som ska 

berättiga AST för sjuksköterskor. OBS! Ett unisont beslut skulle kunna 

fattas, om att rikta AST för sjuksköterskor specifikt mot 

Äldrespecialist. Då måste även beslut tas om det endast är 

Äldrespecialist vid Högskolan i Skövde som avses (startar januari 

2022) eller om även andra lärosätens specialiseringar inom samma 

område godtas (exempelvis den vid Högskolan Väst). 

• att varje kommun enskilt avgör dimensionering (antal AST) 

• att samtliga AST-tjänster utannonseras internt, ej externt 

• att all marknadsföring och externannonsering lyfter möjligheten till 

AST för anställda medarbetare i Skaraborgs kommuner 
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18. Vad kvarstår? 

Om/när socialcheferna fattat beslut om att införa AST för legitimerade tas 

förslag till gemensam avtalsskrivning/form fram, baserat på denna 

utredning. I samband med det krävs ytterligare beslut och HR-funktion bör 

kopplas in i varje kommun och inleda samtal med representant från 

Vårdförbundet. 

 

Dialog måste också föras med lärosäten, om möjligheten att erbjuda ett 

kommuninriktat specialprogram för yrkesgrupper inom rehabområdet: så 

kallad Rehab-AST.  

 

19. Bilagor 

Sist i denna utredning finns lokala avtal från tre kommuner som infört AST 

för sjuksköterskor. Avtalen är snarlikt formulerade och att ses som exempel 

för Skaraborgs kommuner.  

 

För projekt Vårdens medarbetare 

Karin Skarin, projektledare
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