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Diarienummer: RS 2020-06598 

 

Till 

Regionstyrelsen 

 

Status regional särskild tillgänglighetssatsning till och med mars 2021 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar enligt följande: 

1. Att avslå att-sats 3 och 4.  

 

Bakgrund 

Vi Socialdemokrater är övertygade om att utesluta karensklausulen i framtida LOU-avtal med 
privata vårdgivare, samt att lätta på regelverket för bisysslor, inte är rätt väg att gå. Risken blir att 
regionen tappar personal till privata utförare. Det här är en bedömning som även sjukhus-
ledningarna gör och de lyfter vissa farhågor om risken att privata vårdgivare rekryterar sin 
personal från regionens sjukhus. Risken finns också att sjukhusen kommer ha det svårare att 
rekrytera bemanningspersonal, vilket sammantaget innebära att det blir minskad produktion i 
egen regi.  

Förslagen kommer innebära stora problem för sjukhusen för att öka tillgängligheten och minska 
köerna. Särskilt som det inte görs satsningar på personalens löner och arbetsmiljö. Allt för många 
yrken inom hälso- och sjukvården har löner under rikssnittet. Ska regionen lyckas behålla, samt 
rekrytera personal behöver regionen uppnå konkurrenskraftiga löner. 

Vi Socialdemokrater vill satsa mer resurser till sjukhusen, vilket är anledningen till vårt 
initiativärende på förra sammanträdet om att tillföra 1 miljard kr. Det är viktigt att det finns mer 
personal inom hälso- och sjukvården och därför vill vi satsa på att nå minst nationella snitt för 
löner inom hälso- och sjukvården. Fler yrkesgrupper behöver ha möjlighet till yrkesintroduktion 
och kompetensutveckling på betald arbetstid och det behövs satsningar på jämställda löner och 
särskilda låglönesatsningar. Regionen behöver också kartlägga hur helgtjänstgöring ser ut på våra 
sjukhus och därefter ta fram ett regiongemensamt program för hälsofrämjande scheman i 
samarbete mellan HR och de fackliga organisationerna. 

Regionen har redan brist inom vissa kompetenser och konsekvenserna blir långa köer inom vissa 
områden. En ytterligare dränering av personal kommer inte att gynna patienterna. Att lätta på 
reglerna för bisysslor behöver inte innebära att det kommer att bli fler operationer, utan istället 
kommer operationer att flyttas från egen regi till privata utförare. Ett sådant förslag försvårar 
regionens arbete med att öka tillgängligheten och korta köerna. 
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