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Yrkande angående – Yrkande från V och Mp 
angående Kompetensförsörjning avseende 
hälso- och sjukvårdspersonal 
Förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse av hur frågan 
om kompetensförsörjning samt uppdrag om kompetenshöjande insatser omhändertagits i 
förvaltningen för att hantera bemanningen av sjuksköterskor på både lång och kort sikt.  

Yrkandet 
Bristen på sjuksköterskor är stor inom förvaltningen och personalomsättningen har under 
lång tid varit hög, vilket ytterligare försvårar rekryteringsläget. Samtidigt så ökar behovet 
av medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, när allt fler omsorgstagare är i behov av 
avancerad medicinsk vård och behandling både på vård- och omsorgsboenden och inom 
hemsjukvården. Detta gör att bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor blir 
än mer tydlig och akut. Det sätter också ljuset på behovet av att erbjuda 
kompetensutveckling till den befintliga legitimerade personalen och omsorgspersonalen. 

För att möta dessa utmaningar har flera initiativ tagits. Bland annat så har förvaltningen 
genom kommunfullmäktiges budget fått i uppdrag att införa strukturerad fortbildning 
inom den ordinarie verksamheten, ta fram en tydlig målbild för att öka 
personalkontinuiteten samt samordna en gemensam bemanning för att säkra 
kompetensförsörjningen av sjuksköterskor. Kommunstyrelsen fattade i slutet av förra året 
beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att höja vård- och 
omsorgspersonalens förmåga att tillgodose omsorgsbehovet för personer med 
demenssjukdom genom individuella kompetenssatsningar så som till exempel Silviasyster 
och Silviasköterska. 

Trots att flera uppdrag och satsningar har gjorts tidigare så ser vi behov av ett långsiktigt 
och samlat grepp om bemanningsfrågan. Det är också viktigt att nämnden hålls 
informerad om hur situationen ser ut och hur arbetet med att hantera 
kompetensförsörjningen utvecklas. Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till nämnden med en redogörelse av hur kompetensförsörjningen av sjuksköterskor kan 
säkras i framtiden.  

På kort sikt, särskilt inför semesterperioden, ser vi att behovet av sjuksköterskor är akut. 
Det är angeläget att åtgärder som kan underlätta rekrytering prövas för att personalen 
efter en otroligt påfrestande tid ska ges rimliga förutsättningar till ledighet och 
återhämtning.  
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Kan förvaltningen jobba mer systematiskt med kompetensutveckling för vårdbiträden och 
undersköterskor som därmed kan avlasta sjuksköterskorna mer, så att sjuksköterskorna 
kan lägga mer av sin arbetstid på uppgifter inom deras unika kompetensområde? Det kan 
exempelvis handla om insatser för att ge fler vårdbiträden möjlighet att utbilda sig till 
undersköterskor, erbjuda specialistutbildning för undersköterskor och utöka antalet med 
delegation, så att tätare samverkan mellan legitimerad personal och 
omvårdnadspersonalen kan stärkas. 

Går det att omfördela arbetsuppgifter och befria både medicinsk personal och 
omsorgspersonal från vissa typer av arbetsuppgifter bör sådana lösningar prövas genom 
att exempelvis anställa annan personal för uppgifter som kan frigöra tid vård och 
omvårdnad. Det kan till exempel handla om service, städ och administration. 

Då staden i nuläget har gott om lediga lägenheter på våra vård- och omsorgsboenden bör 
även möjligheten att erbjuda fritt boende under sommarsemestern eller under en 
begränsad tid vid nyrekrytering för tillsvidareanställning prövas. Eftersom vi vet att det är 
svårt att hitta boende i Göteborg kan en sådan lösning underlätta för personer från andra 
delar av landet att välja att söka sommarvikariat eller nyanställning inom vår verksamhet.  

Inför vårterminen 2021 ökade antalet sökande till sjuksköterskeutbildningarna med 
ungefär 30 procent. Vi vet att det under lång tid har funnits svårigheter att erbjuda 
tillräckligt med praktikplatser för blivande sjuksköterskor. Hur ser förutsättningarna för 
detta ut inom förvaltningens verksamheter och finns det åtgärder som kan underlätta för 
att kunna erbjuda fler platser för att på sikt även öka intresset bland blivande 
sjuksköterskor att söka sig till den kommunala hälso- och sjukvården? 

 Eftersom frågan om bemanning och kompetensförsörjning är komplex och samtidigt helt 
central för att klara av att erbjuda en god vård och omsorg av hög kvalitet är det angeläget 
att frågan ges hög prioritet och att nämnden hålls informerad om såväl utmaningar som 
framgångar och vidtagna åtgärder.  
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