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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 17 februari 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 15

Motion om gemensam modell för specialistutbildning av sjuksköterskor
LTV 150575

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015-04-30 att en gemensam
modell för specialistutbildning av sjuksköterskor införs hos Landstinget Västmanland.
Landstingsstyrelsens yttrande
Arbetet med ett långsiktigt systematiskt arbete kring kompetensförsörjningsfrågorna har under lång tid pågått och fortsätter även framöver. Landstinget
Västmanland satsar redan nu på att utveckla och behålla sjuksköterskor, eftersom
det är en strategiskt viktig fråga att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. SKL har
genomfört en nationell inventering bland landstingen av olika insatser för
kompetensförsörjning kopplat till bland annat sjuksköterskor. Inventeringen har
utmynnat i en sammanställning där det framgår tydligt att de flesta landsting i
Sverige har någon form av modell för specialistutbildning av sjuksköterskor.
Lokalt är det framför allt inom Västmanlands Sjukhus som denna satsning visat sig
framgångsrik, bland annat inom Medicinkliniken, Geriatriska och Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Kirurgkliniken, Operationskliniken, Kvinnokliniken med flera.
Finansiering av utvecklingsinsatserna sker via de så kallade omställningsmedel som
inom Landstinget Västmanland benämns "Investera för framtiden". Varje förvaltning
gör själva en prioritering inför åren framåt för att bedöma vilka som ska få ta del av
pengarna.
Under 2016 kommer arbetet med kompetensförsörjningsprocessen att intensifieras.
Med hänvisning till målområde 5 i landstingsplanen samt inom ramen för översynen
av personal-och arbetsgivarpolitiken har Landstinget Västmanland för avsikt att ta
fram ett ramverk för en gemensam modell för specialistutbildning av sjuksköterskor.
Det finns kompetenser som på både kort och lång sikt bedöms vara extra svåra att
attrahera, rekrytera och behålla. Kunskapen om kompetenserna ska användas som
ett viktigt underlag i flera av satsningarna landstinget genomför/planerar att
genomföra. Bland dessa kompetenser finns till exempel operation-, anestesi- och
intensivvårdsutbildade sjuksköterskor.
Innan beslut fattas om ett gemensamt ramverk, bör en genomlysning av kostnaderna
som en sådan satsning medför genomföras. Givetvis dras lärdomar från de kliniker
och de modeller som redan finns, och de kostnader som redan idag finns i
Landstinget Västmanlands satsning på att specialistutbilda sjuksköterskor.
I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson (KD) yrkar bifall till motionen.
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Lena Johansson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt lanstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Åsa Coendraads, Mikael Andersson
Elfgren, Stephanie Bruksgård, Mathias Goldkuhl, Andreas Weiborn, Sten Linder,
Johan Widén, Ola Saaw, Carina Sjölund, Susanne Henning, Fredrik Larsson, Sverre
Linton, Hans Strandlund och Asta Matikainen-Lecklin (samtliga M); Helena Hagberg,
Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson, Lars Alderfors och Anita Lilja-Stenholm (samtliga L);
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Hamse Omar och Barbro Larsson (samtliga C);
Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén (samtliga KD) reserverar sig till
förmån för Maria Dellhams yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

