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Motion av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta
utveckla undersköterskeutbildning
V i socialdemokrater vill lyfta fram undersköterskornas viktiga roll inom hälso- och
sjukvården, samt öka andelen undersköterskor i ordinarie anställning. Undersköterskan är omvårdnadsproffs, och utgör en viktig del i ett vårdteam. Undersköterskan
bidrar dessutom till förbättrade möjligheter för andra vårdpersonalgrupper att utföra
sina arbetsuppgifter. V i socialdemokrater har under många år drivit kravet på en ökad
blandning av professioner inom hälso- och sjukvården.
För att klara kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är tillgången till
välutbildade undersköterskor centralt. V i socialdemokrater anser att för att fortsätta
utveckla undersköterskeutbildningen i framtiden behövs fler huvudmän i länet. Desssutom ökar behovet av specialistutbildade undersköterskor i takt med att hälso- och
sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Framtidens hälso- och
sjukvård består av korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, ökat ansvar för primärvården och nära samarbete med kommunal hälso- och sjukvård. Inom denna organisation bidrar specialistutbildade undersköterskor till bättre kvalitet i den kvalificerade
sjukvården och blir en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta
situationer både inom öppen- och slutenvård.
I Stockholm regionen finns vård- och omsorgscollege där Stockholms läns landsting
samverkar med Haninge kommun, Solna stad och Stockholms stad, Röda Korsets
Högskola, fackliga organisationen Kommunal, friskolan Consensum i Sollentuna,
Fredrika Bremer gymnasiet/Merika, och Kungsholmens Västra Gymnasium. Verksamheterna omfattar gymnasialt vård- och omsorgsprogram och vuxenutbildningar.
Målet är att bidra till ökad status inom vårdyrkena och stärka samarbetet mellan skola
och arbetsplats. I dagsläget finns en speciaHstmLdersköterskeutbildning inom psykisk
ohälsa i länet. Ytterligare speciaHstatbildningar som finns i andra delar av landet är
inom områdena t ex barn- respektive äldre.

Stockholm den 13 september 2016
Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna fullmäktige att besluta

att

uppdra åt Stockholm läns landsting att generellt höja grundkompetensen inom undersköterskeutbildningen.

lut t-si

0

2(2)

att

landstinget ska bedriva egen undersköterskeutbildning inom ramen för
vård- och omsorgscollege.

att

utreda fortsättningarna att starta ytterligare specialistundersjuksköterskeutbMningar inom vård- och omsorgscollege, samt skapa ett samarbete med utbndningens huvudmän för att göra specialistundersjuksköterskeutbMningen verksamhetsintegrerad med kollektivavtalsenlig
utbildnmgsanställning.

Stockholm den 13 september 2016

