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Svar på interpellation 2004:09 av Margareta Herthelius om
att locka tillbaka vårdpersonal till vården
Margareta Herthelius har frågat mig följande: Vad avser du göra för att
locka tillbaka legitimerad vårdpersonal till vården som inte är verksamma
där idag?
Som svar vill jag anföra följande:
Socialstyrelsens rapport (NPS 2004) visar att 90 procent av de sysselsatta
läkarna, sjuksköterskorna och barnmorskorna är verksamma inom hälsooch sjukvården. Det är en hög sysselsättningsfrekvens. De övriga är i
huvudsak verksamma inom undervisning och offentlig förvaltning. För
landet som helhet finns det drygt 6 000 sjuksköterskor och 400 barnmorskor
under 65 år som inte var folkbokförda eller folkbokförda men saknade
inkomst i Sverige. För läkarna är motsvarande siffra 3 600 (varav 2 600 var
utbildade utanför Sverige).
Analyser över utbildning och sysselsättning visar allmänt att barnmorskor
och sjuksköterskor i stor omfattning var sysselsatta inom det län/region där
de utbildats, bland annat finns över 70 procent av dem som utbildades här i
länet mellan 1983-2001 kvar inom hälso- och sjukvården i Stockholm.
Läkarna har en större rörlighet från utbildningsorterna, givetvis på grund av
att utbildningen är begränsad till sex studieorter i Sverige.
Detta var lite om förutsättningarna för reaktiveringsprogram i stort. Det är
alltså förhållande vis få av den utbildade sjukvårdspersonalen som inte finns
kvar i vården. Det visar sig ju också nu när verksamheterna överlag
rapporterar en förbättrad rekryteringssituation. Idag ser vi många fler
sökande till läkar- och sjukskötersketjänster. Flertalet av dem som söker
kommer från utbildning, bemanningsföretag, annan ort eller verksamhet.
Den förbättrade rekryteringssituationen, kombinerat med det faktum att det
råder anställningsstopp i landstinget på grund av de stora omorganiseringar
som görs för att rädda landstingets ekonomi, gör frågan om ett nytt
reaktiveringsprogram mindre aktuellt i nuläget.
Dåvarande produktionsstyrelsen genomförde reaktiveringsprogram för
sjuksköterskor/barnmorskor som inte varit verksamma i yrket under några
år, men som önskade återgå i tjänst. Utbildningen omfattade fyra månader
med varvad teori och praktik på Röda Korsets sjuksköterskeskola. Närmare
100 sjuksköterskor har på detta sätt återgått till vården.
En utvärdering pågår för närvarande av det projektet. En enkät skickas till
sjuksköterskor som genomgått programmet. Utvärderingen ska ligga till
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grund för eventuella förändringar i programmet när det blir aktuellt att
återigen upphandla ett sådant. Verksamheternas rekryteringsbehov kommer
vara avgörande för när så sker.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Lars Dahlberg

