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Svar på motion från Lars-Erik Olofsson (KD) om att tillvarata
pensionerade läkares kompetens och erfarenhet
Ärendebeskrivning
Lars-Erik Olofsson (KD) har lämnat in en motion om att tillvarata pensionerade
läkares kompetens och erfarenhet. I motionen föreslås att Region Jämtland
Härjedalen aktivt och uppsökande ska arbeta för att läkare, efter pension och om
så önskas, får en möjlighet till en skräddarsydd tjänst inom primär-/slutenvård.
Region Jämtland Härjedalen har en ’Utbildningsplan för läkare’. Planen beskriver
struktur och funktioner som stödjer processen vad gäller utbildning av
läkarstudenter, AT- och ST-läkare. Stödjande funktioner i organisationen är
verksamhetschef, övergripande studierektor, klinikstudierektor, huvudhandledare
och handledare. Funktionerna innehas av medarbetare som i regler har detta som
en del i ordinarie befattning.
Rent generellt ställer sig verksamheterna positiva till att medarbetare inom
bristyrken arbetar även efter uppnådd pensionsålder. Att arbeta som mentor och
handledare inom ramen för ’Utbildningsplan för läkare’ kan vara en sådan
arbetsuppgift. Idag arbetar 20 läkare som är 65 år eller äldre på månadslön.
Inklusive medarbetare som arbetar på timlön/arvodesanställning är antalet 31
läkare. Varje verksamhet har ansvar att bemanna sin verksamhet utifrån uppdrag
inklusive utbildningsuppdrag. Om behov finns av kompetens hos medarbetare
som uppnått pensionsålder är det verksamheternas ansvar att tillfråga dessa
medarbetare om intresse av att arbeta längre inom ramen för existerande struktur
och uppdrag. Personalavdelningen har för avsikt att lägga in frågor om intresse
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att arbeta efter pension i mallarna för både medarbetarsamtal och
avslutningssamtal.
Ärendet behandlades av Utskottet för personal den 3 juni 2016. Utskottet föreslår
att motionen ska bifallas i avseende att det ska vara obligatoriskt att fråga efter
intresse att arbeta efter pension vid avlutningssamtal med medarbetare.

Regiondirektörens förslag
Utskottet för personal föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls i avseende att det ska vara obligatoriskt att fråga efter intresse
att arbeta efter pension vid avlutningssamtal med medarbetare.
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