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Motion till riksdagen
2011/12:Ub373
av Eva Olofsson m.fl. (V)

Specialistutbildning för
sjuksköterskor

1 Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betald specialistutbildning för sjuksköterskor och en utökning av
utbildningsplatserna.

2 Inledning
Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och antalet minskar
stadigt. Genomsnittsåldern är hög och många kommer de närmaste åren att gå
i pension. Sedan 2005 har antalet utbildade specialistsjuksköterskor sjunkit
från 65 procent till 50 procent. Vårdförbundet anser att nivån bör ligga på
70 procent.
En anledning till bristen på specialistsjuksköterskor är de många hinder
som står i vägen för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Sjuksköterskor måste
oftast, till skillnad från läkare, ta tjänstledigt med studiemedel för att specialisera sig. En annan anledning är den dåliga löneutvecklingen. En specialistsjuksköterska tjänar i genomsnitt bara 6,2 procent mer än en sjuksköterska
och det tar i genomsnitt 19 år innan en specialistsjuksköterska har högre aggregerad inkomst.

3 Betald specialistutbildning för
sjuksköterskor
Vänsterpartiet anser att kvaliteten i vården måste höjas genom att fler sjuksköterskor specialiserar sig. Att satsa på betald specialistutbildning för sjuk1
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sköterskor höjer inte enbart kvaliteten på vården utan skapar även arbetstill-

O k ä n t n a m n p å fällen genom vikariat för de anställda som vidareutbildar sig.
d o k u m e n t e g e n s k a p .Vårt förslag består av två delar; dels en finansiering av utbildningen så att

sjuksköterskor kan gå utbildningen på arbetstid, dels en utökning av platser på
utbildningarna. Sjuksköterskor bör erbjudas 80 procent av lönen under utbildningsperioden som i dag är tio månader. För att så fort som möjligt lösa problemet med bristen på specialistutbildade sjuksköterskor bör även antalet
platser i ett första steg utökas med 150. De utökade platserna ska i första hand
ha inriktning mot distriktssköterska, vård av äldre och psykiatrisk vård eftersom det är inom dessa områden som bristen är störst. Detta bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
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