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Statlig satsning på specialistsjuksköterskor ska 
minska väntetiderna i Västra Götalandsregionen 
 
Nu ska fler sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen få möjlighet att gå 
specialistutbildning med goda villkor.  
På fredagen kom Sveriges kommuner och landsting (SKL) och den S-ledda 
regeringen överens om att 300 miljoner kronor av professionsmiljarden ska 
öronmärkas för att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att gå 
specialistutbildning. För Västra Götalandsregionen innebär det drygt 50,2 
miljoner kronor.  
 
Bristen på specialistsjuksköterskor är en av de vanligaste orsakerna bakom stängda 
vårdplatser och ökade väntetider i vården. Västra Götalandsregionen är tyvärr inget 
undantag; nyligen har den problematiska personalsituationen på bland annat 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmärksammats i medierna. 
 
– Redan under förra mandatperioden startade vi i den då socialdemokratiskt ledda 
regionledningen betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Men det behövs mer 
och därför välkomnar vi dagens besked från regeringen och SKL, som ger fler denna 
möjlighet, säger Karin Engdahl (S), regionråd i opposition med ansvar för 
personalfrågor. 
 
Regeringens och SKL:s överenskommelse reglerar hur regeringens vårdsatsning – 
professionsmiljarden - ska användas under åren 2017-2018. En del av 
överenskommelsen är att ge fler sjuksköterskor ekonomiska möjligheter att 
vidareutbilda sig, genom olika former av ekonomiskt stöd vid utbildning.  
 
– Även om vi socialdemokrater är i opposition kommer vi att fortsätta göra allt vi 
kan för att inte personalbrist ska tvinga människor att vänta på vård, eller personal att 
säga upp sig. Att satsa på personalen är en viktig väg att gå för att förbättra 
tillgängligheten till vården, säger Karin Engdahl (S). 
 
Totalt öronmärks 300 miljoner kronor som landstingen och regionerna får dela på, 
efter befolkningsmängd. Västra Götalandsregionens andel blir drygt 50,2 miljoner 
kronor.  
 
Vårdområden där de nationella behoven av specialistsjuksköterskor är stora är inom 
bland annat psykiatri, vård av äldre, operation och barn- och förlossningsvården.  
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Kontakt politiker: 
Karin Engdahl (S) 
Regionråd i opposition 
E-post: karin.engdahl@vgregion.se  
Mobil: 0709-10 29 07 
 
Kontakt press: 
Agnetha Andersson 
Politisk sekreterare (S) 
E-post: agnetha.andersson@vgregion.se 
Mobil: 0723-61 52 51 
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