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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler
utbildningsplatser för distriktssköterskor
Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg

Ärendet
Motionärerna föreslår att antalet utbildningsplatser för distriktssköterskor
utökas och kompetensutvecklingen för distriktssköterskor förbättras.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samarbete med Karolinska Institutet
utreda möjligheten om utökning av antalet platser vid utbildningen för
distriktssjuksköterskor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över behovet och de ekonomiska
konsekve nserna av en utökning av antalet kliniska adjunkter
att anse motionen besvarad.

Distriktssköterskan har en betydelsefull roll iden nära sjukvården för den
vardagliga kontakten med patienter och allmänhet. Både ny- och vidareutbildningen av distriktssköterskor är nödvändiga inslag för att nå den goda
utveckling mot en nära sjukvård som är önskvärd. Motionärerna pekar
både på behovet av utökade antal utbildningsplatser och möjligheten att
utöka antalet kliniska adjunkter i primärvården. Förslagen är bra och det är
rimligt att landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samråd med KI utreda
möjligheten att utöka antalet platser på distriktssjuksköterskeutbildningen.
Behovet av en utökning av antalet kliniska adjunkter behöver belysas
ytterligare.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2003-08-22
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 april 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 april 2004.

Ärendet och dess beredning
Andres Käärik m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 8 april 2003,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att i samarbete med Karolinska institutet utöka antalet platser på distriktssköterskeutbildningen, att förbättra kompetensutvecklingen för distriktssköterskor
genom att utöka antalet kliniska adjunkter.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 augusti 2003 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att
utreda möjligheten att utöka antalet platser på distriktssköterskeutbildningen
i samarbete med Karolinska Institutet (KI), att anse frågan om utökning av
antalet kliniska adjunkter vara besvarad.
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Bilagor
Motionen
Det finns 900 – 1000 distriktssköterskor som tjänstgör inom primärvården i
Stockholms läns landsting. Under år 2002 examinerades 100 nya distriktssköterskor från Karolinska institutet. Under år 2003 väntas ytterligare
60 studenter bil klara med sin examen. Karolinska institutet är den enda
högskola/universitet i länet som har utbildning till distriktssköterska.
Distriktssköterskor rekryteras till husläkarverksamheten, barnavårdscentraler, skolhälsovård och kommunal äldrevård. Distriktssköterskan är en
väsentlig del i husläkarteamet och har stor betydelse för om den planerade
husläkarutbyggnaden ska kunna genomföras. Med nuvarande utbildningstakt
täcks inte den naturliga pensionsavgången av distriktssköterskor. Det innebär att det kommer saknas utbildade distriktsköterskor om inte antalet
utbildningsplatser utökas. På förslag från (fp) har en särskild utbildning för
distriktssköterskor införts. Den innebär att sjuksköterskor inom andra
medicinska områden kan gå igenom en särskild påbyggnadsutbildning till
distriktssköterska.
Det är också viktigt att redan verksamma distriktssköterskor erbjuds
kompetensutveckling och fortbildning. Detta eftersom vården ständigt
förändras i takt med den medicinska utvecklingen. Därför måste den kliniska
handledningen stärkas och det bör ske att primärvården tillförs kliniska
adjunkter. Det bör ske i samråd med Karolinska institutet.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att i samarbete med Karolinska institutet utöka antalet platser på distriktssköterskeutbildningen
att förbättra kompetensutvecklingen för distriktssköterskor genom att utöka
antalet kliniska adjunkter.

Stockholm den 8 april 2003

Andres Käärik

Maria Wallhager
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Bakgrund
I den förvaltningsdrivna primärvården finns för närvarande drygt 650 distriktssköterskor samt närmare 300 sjuksköterskor som saknar specialistutbildning
som distriktsköterska.
Åldersfördelningen för primärvårdens sjuksköterskor är:
10%
under 40 år
32%
40-49 år
43%
50-59 år
15%
60 år och uppåt
Under 2003 förväntas att 60 distriktssköterskor examineras på Karolinska
Institutet (KI). Utbildningen, som är reguljär, bedrivs dels i form av heltidsstudier, dels som nätbaserad distansutbildning på halvfart. Distansutbildningen tillkom 2002 som en följd av ökat behov av distriktssköterskor samt
för att underlätta för sjuksköterskorna att kombinera arbete och studier.
Synpunkter från Landstingsstyrelsens förvaltning
Behovet av utbildning och kompetensutveckling för de redan anställda
sjuksköterskorna i primärvården har diskuterats både inom Stockholms läns
landsting och på Landstingsförbundet. Det som bl a framkommit är att olika
möjligheter att kombinera arbete och studier är positivt. Utbildade distriktssköterskor är viktig faktor för en god primärvård. Alla kreativa lösningar
som underlättar för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildningar är
angelägna att ta till vara.
Förvaltningen kan konstatera att den nätbaserade distansutbildningen på
halvfart har fallit väl ut och är fördelaktig ur många aspekter. Utbildningen
kan bl a anknytas till och utgå från den kliniska verksamheten och utformas
efter verksamhetens behov. Den studerande kan lättare försörja sig under
utbildningstiden och nätbaserad utbildning ger flexibilitet i både tidsplanering och studietakt. Det är också en fördel att den är reguljär och möjlig att
söka för alla med behörighet.
Inom landstinget finns både kliniska adjunkter och adjungerade kliniska
adjunkter. Detta ger berörda medarbetare en koppling till KI. På så sätt
breddas både forsknings- och utvecklingsaktiviteter vilket är en del av
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kompetensutvecklingen. Det finns många goda exempel på detta arbete inom
Stockholms läns landsting.
Förvaltningen kan för närvarande inte ta ställning till omfattningen av
behovet eller de ekonomiska konsekvenserna av en utökning av antalet
kliniska adjunkter. De ekonomiska förutsättningarna behandlas i samband
med Beställarkontorets budgetarbete.
Förvaltningen kan dock konstatera att fortsatt utveckling inom området är
betydelsefull.
Samråd i framtagandet av detta motionssvar har skett mellan Landstingskontoret och Beställarkontor Vård. Synpunkter har också inhämtats från
Allmänmedicin Stockholm.

