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Svar på motion - Specialistsjuksköterskor
ambulanssjukvård
I en motion föreslår Hans Backman (L)




Att Gävleborg upprättar mål om minst en ambulanssjuksköterska per
ambulans och att senast 2024 gör om detta till ett krav, överensstämmande
med FLISA:s riktlinjer.
Att krav på ambulanssjuksköterskekompetens ställs vid nyanställning eller
att utbildningsplats söks snarast efter anställning.
Att prioriteras i regionens satsning på betalda utbildningstjänster.

Regionstyrelsen svarar:
Ambulanssjukvården har som målsättning att ha medarbetare med hög och
relevant kompetens. En del i detta är formell kompetens, men andra viktiga delar
är vidareutbildning, kompetensförsörjning och erfarenhet av kliniskt arbete. Den
egna formella och reella kompetensen behöver i de flesta fall kompletteras för att
ge en bra grund i arbetet inom ambulanssjukvården. Ambulanssjukvården i
Gävleborg har en gedigen intern utbildningsverksamhet där alla får genomgå
avancerad utbildning i traumaomhändertagande enligt internationellt koncept som
används i stora delar av västvärlden. Dessutom genomförs utbildning för alla i
prehospital sjukvårdsledning enligt svensk katastrofmedicinsk standard.
Verksamheten har egna utbildningssjuksköterskor och instruktörer inom olika
områden som utbildar och uppdaterar allas kompetensnivå.
Ambulanssjukvården har som målsättning att ha medarbetare med hög och
relevant kompetens. En del i detta är formell kompetens, men andra viktiga delar
är vidareutbildning, kompetensförsörjning och erfarenhet av kliniskt arbete. Den
egna formella och reella kompetensen behöver i de flesta fall kompletteras för att
ge en bra grund i arbetet inom ambulanssjukvården. Ambulanssjukvården i
Gävleborg har en gedigen intern utbildningsverksamhet där alla får genomgå
avancerad utbildning i traumaomhändertagande enligt internationellt koncept som
används i stora delar av västvärlden. Dessutom genomförs utbildning för alla i
prehospital sjukvårdsledning enligt svensk katastrofmedicinsk standard.
Verksamheten har egna utbildningssjuksköterskor och instruktörer inom olika
områden som utbildar och uppdaterar allas kompetensnivå.
Verksamhetens mål är att 50 % av medarbetarna i verksamhetsområdet har
vidareutbildning och då önskvärt inom ambulans/akutsjukvård. Flisas (föreningen
för ledningspersonal inom svensk ambulanssjukvård) riktlinjer är en vägledning,
där varje verksamhet behöver beakta de förutsättningar och möjligheter som finns.
Inom verksamheten arbetar idag ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och
vidareutbildade sjuksköterskor med olika inriktningar. Det finns sjuksköterskor
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med specialistkompetens inom ambulanssjukvård, distrikt, anestesi, intensivvård,
barnmorskor med flera, och sammanfattningsvis är det en relativt hög andel
vidareutbildade medarbetare med en bred fördjupad kunskap, vilket är till gagn
för patienterna och verksamheten. Det är idag ca 20 % av sjuksköterskorna som är
etiketterade som ambulanssjuksköterskor inom ambulanssjukvården. En del av
dessa sjuksköterskor har studerat på betald arbetstid med utbildningstjänst och
andra har studerat på egen hand.
Som grundutbildad sjuksköterska kan man studera vidare till
specialistsjuksköterska med inriktning mot 12 olika områden, bland annat
ambulanssjukvård. Region Gävleborg har sedan flera år erbjudit förmånen för
sjuksköterskor att studera till specialistsjuksköterska med bibehållen lön, så
kallade utbildningstjänster. Antalet utbildningstjänster och fördelning mellan de
olika inriktningarna varierar över tid utifrån finansieringsmöjlighet och
verksamhetens behov. Ambulanssjukvården tilldelas i dagsläget ca 3-4
utbildningstjänster varje år vilket erbjuds och tillsätts.
För att leva upp till det krav som föreslås i skulle verksamheten behöva tilldelas
fler antal utbildningstjänster varje år. Detta behöver ställas i prioritering till antalet
utbildningstjänster på helheten i Regionen och hur de ska fördelas utifrån behov
till alla verksamheter. Verksamheten ser utifrån detta att förslagen inte är en
framkomlig väg i dagsläget, liksom att nödvändig kompetens kan säkras på andra
sätt än genom formell vidareutbildning i ambulanssjukvård. Men utifrån
utbildningstjänsterna kommer antalet med specialistutbildning inom
ambulanssjukvård att vara högre inom de kommande åren.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
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