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Skrivelse angående nedläggning av specialistutbildningar
för sjuksköterskor
Ärendebeskrivning
Den 8 april 2019 meddelade Mittuniversitetet att de avser avveckla flera, för
Jämtlands och Västernorrlands län, viktiga specialistutbildningar för sjuksköterskor. I
framtiden planerar Mittuniversitetet enbart bedriva specialistutbildningar mot
barnsjuksköterska, distriktssköterska och psykiatrisjuksköterska. Viktiga
vidareutbildningar mot exempelvis operation, anestesi, intensivvård, ambulans,
barnmorska kommer inte längre kunna läsas vid universitetets campus i Östersund
och Sundsvall.
Detta försätter Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland i en
allvarlig och pressad situation då kompetensförsörjningen för samhällsbärande
verksamheter inom framförallt slutenvård, akutsjukvård och förlossning äventyras.
Dessa områden har redan idag svårt med rekrytering av sjuksköterskor med
specialistkompetens.
Region Jämtland Härjedalens Forsknings- och utvecklingsavdelning har föreslagit
att en skrivelse om situationen och behoven ska upprättas och skickas till
utbildningsdepartementet. Regionstyrelsens FOU-råd behandlade skrivelsen på sitt
möte den 13 maj 2019, § 18. Rådet beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att
undersöka om Region Västernorrland har intresse av att vara med på skrivelsen och
FOU-direktören fick i uppdrag att undersöka om skrivningen ska skickas till fler
intressenter, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. FOUdirektören fick vidare i uppdrag att justera skrivningen inför regionstyrelsen utifrån
vilka som ska vara med på den och vilka den ska skickas till. Rådet föreslog sedan
regionstyrelsen att fastställa förslag till skrivelse och skickas till
Utbildningsdepartementet. Efter rådets möte har justeringar i skrivelsen gjorts
utifrån att Region Västernorrland önskat vara med på den. Det har också bedömts
som angeläget att skrivelsen också skickas till Socialstyrelsen och
Universitetskanslersämbetet.
I förslag till skrivning finns en beskrivning av vad som har hänt, vilka konsekvenser
det får samt behovet av att med statens hjälp, till exempel genom stimulansmedel,
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skapa incitament för att säkerställa det regionala behovet av samhällskritiska
utbildningar.

Regiondirektörens förslag
Förslag till skrivelse fastställs och skickas till Utbildningsdepartementet,
Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Göran Larsson
FOU direktör

Utdrag till
Region Västernorrland, Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet,
Universitetskanslersämbetet och Region Jämtland Härjedalens FOU-direktör.

