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Svar på medborgarförslag om specialistkompetens inom palliativ vård
(RS/628/2021)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen har mottagit ett medborgarförslag om att grundutbildade
sjuksköterskor på den palliativa enheten vid Östersunds sjukhus som önskar läsa
specialistutbildning (VUB) i palliativ omvårdnad måste ges samma möjligheter till
studiemedel som de med studiemedel inom VUB Anestesi-, narkos- och operation.
Region Jämtland Härjedalen ser precis som förslagsställaren vikten av god kompetens inom
den palliativa vården. Till stora delar motsvarar förslaget de möjligheter till
studiemedelsansökan som finns redan idag. Vilka utbildningsplatser som erbjuds med
studiemedel är dock en prioriteringsfråga, utifrån verksamhetens mest angelägna behov,
precis som nivån på ersättningen utifrån en begränsad budget och stor efterfrågan. Redan i
dagsläget har man som grundutbildad sjuksköterska möjlighet att söka studiemedel till en
specialistutbildning, oavsett inriktning. Ett exempel är en pågående utbildningsinsats inom
palliativ vård med stöd av studiemedel från regionen som beräknas vara klar till sommaren
2022.
Som en del i satsningen personalbefrämjande åtgärder i Regionplan och budget 2021-2023
beslutade regionstyrelsen 2020-12-08 § 230 om en utökning av budgeten för studiemedel med
ytterligare 2 mkr årligen från 2021, totalt 8,2 mkr per år. Syftet var att utöka antalet
studiebidrag och att därigenom bredda de befattningsområden studiemedlen riktar sig till.
Inriktningen för tillämpningen för studiemedlen ska fortsatt utgå från verksamhetens behov
och prioritering sker enligt regionens befintliga planeringsprocess. En årlig behovsinventering
görs av vilka befattningar som under nästkommande år ska prioriteras avseende studiemedel.
Bristsituationen, tillgängliga utbildningsplatser samt beslutad budget utgör grund för
prioriteringen vilken kan variera över tid.
De ansökningar som inkommer med önskemål om studiemedel för palliativ omvårdnad
behöver därmed fortsatt behandlas i ordinarie prioriteringsordning. Med anledning av
ovanstående bör medborgarförslaget anses besvarat.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
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Yrkanden
Elin Hoffner (V) och Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Robert Hamberg (M) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin Hoffners och Lars-Erik
Olofssons yrkande och finner att regiondirektörens förslag antas.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Reservationer
Lars-Erik Olofsson (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Expedieras till
Förslagsställaren
HR-direktör
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag
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