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Professionsmiljarden i Sörmland
Ökat antal AT-tjänster, satsning på personal som vill utbilda sig till paramedicinare och
handledarstör till nyanlända med vårdbakgrund. Det är ett par exempel på hur pengar
från professionsmiljarden kommer att användas i Sörmland.
– Personalfrågorna och den framtida komptensförsörjningen är den viktigaste frågan för oss
under den här mandatperioden. Det är bra att vi nu går vidare med ett tredje i våra strategiska
personalsatsningar. säger Jacob Sandgren (S), personallandstingsråd.
Landstinget Sörmland har i flera tidigare steg gjort stora satsningar på medarbetare inom
hälso- och sjukvården. Med pengar från den statliga professionsmiljarden görs nu ytterligare
riktade satsningar för att locka nya medarbetare till länet, stimulera nuvarande att
vidareutbilda sig och på så sätt erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter till medarbetarna.
– Att fortsätta satsa på olika åtgärder för att underlätta den yrkesmässiga karriären och få flera
sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, olika paramedicinska grupper och läkare behövs.
Behoven i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård är fortarande större än tillgången,
säger Solveig Lampe, HR-direktör i Landstinget Sörmland.
Fakta: Satsningar ur professionsmiljarden
Karriärvägar till nytt yrke med utbildningsbidrag på 10000 kronor i månaden till
medarbetare som läser till sjuksköterskor och paramedicinare, alltså dietister, fysioterapeuter
och arbetsterapeuter.
Utbildningstjänster för alla sjuksköterskor som går specialistutbildning. Det innebär
bibehållen lön under studietiden
Ökat antal AT-tjänster. Med denna satsning går vi från 44 till 60 AT-tjänster.
Provtjänstgöring med handledarstöd för nyanlända med vårdbakgrund i primärvården för
att snabbare få svensk legitimation.
Yrkessvenska för medarbetare inom vårdyrken. I projektet snabbspår för nyanlända med
vårdbakgrund planeras en yrkesspråkutbildning kombinerat med praktik. Det sker i
samverkan med arbetsförmedlingen och Eskilstuna folkhögskola. I samband med det har
behov identifierats att även låta redan etablerade medarbetare få delta i utbildningen.
Utlandsrekrytering av sjuksköterskor.
Ärendet om pengar från professionsmiljarden tas upp på landstingsstyrelsen den 30/5
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