
 

 

 

  

 

 
2021-02-02 

Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Ge fler regionanställda möjlighet till 

vidareutbildning 

Skulle du vilja vidareutbilda dig? 

 

Den frågan önskar vi att fler anställda i Region Kronoberg fick. 

 

Bemanningen av välfärden är en av samhällets största utmaningar. Det har länge 

varit känt att fler människor behöver välja välfärdsyrken om vi som samhälle ska 

klara av att ge god vård, omsorg och utbildning.  

 

Ett av de välfärdsyrken det råder störst brist inom är sjuksköterskor. Det har inte 

minst blivit väldigt tydligt i och med den pandemi vi i skrivande stund befinner oss 

mitt i. Idag erbjuder Region Kronoberg vidareutbildning från sjuksköterska till 

specialistsjuksköterska. Detta löser dock inte problemet med att det finns för få 

sjuksköterskor totalt.  

 

Ska vi klara av kompetensförsörjningen framåt behöver vi inte bara rekrytera nya 

medarbetare utan vi behöver också behålla de medarbetare vi har. För att lyckas 

med det behöver våra medarbetare känna att de har en arbetsgivare som satsar på 

dem och som ger dem möjlighet att växa och utvecklas. 

 

Region Kronoberg behöver bli bättre på att uppmuntra, tillvarata och underlätta 

anställdas önskemål både om vidareutbildning inom sitt yrke eller vidare till andra 

vårdyrken. För den anställde som arbetat flera år kan det vara svårt, både 

ekonomiskt och tidsmässigt, att genomföra en vidareutbildning. Här måste Region 

Kronoberg som arbetsgivare bli mer stöttande så att fler kan lyckas med en 

vidareutbildning. 

 

Det finns många möjliga sätt att uppmuntra och underlätta för redan anställda att 

vidareutbilda sig. Socialdemokraterna vill att Region Kronoberg utreder hur fler 

medarbetare i vår region kan få möjlighet att med stöttning från arbetsgivaren 

vidareutbilda sig till sjuksköterska och andra vårdyrken samt ge fler 

vårdmedarbetare möjlighet att utbilda sig inom sitt yrke. 

 
Med anledning av ovanstående yrkas: 
 
att Region Kronoberg utreder möjligheter att på olika sätt uppmuntra 

och underlätta för idag anställda medarbetare att vidareutbilda sig 
till sjuksköterska. 



 

   

 
att Region Kronoberg utreder möjligheter att på olika sätt uppmuntra 

och underlätta för idag anställda medarbetare att vidareutbilda sig 
till andra vårdyrken än sjuksköterska, exempelvis undersköterska, 
medicinska sekreterare och biomedicinska analytiker. 

 
att Region Kronoberg utreder möjligheter att på olika sätt uppmuntra 

och underlätta för idag anställda vårdmedarbetare att vidareutbilda 
sig inom sitt yrke. 
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2:e vice ordförande i regionstyrelsen 
 
Robert Olesen (S) 
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