
Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

Bemanning

Här är arbetskraften som alla
regioner ser brist på
Publicerad: 28 februari 2022, 12:01

Uppgifterna har samlats in genom Socialstyrelsens arbetsmarknadsenkäter för perioden augusti till oktober 2021.
Foto: Getty Images

I Socialstyrelsens rapport uppger samtliga 21 regioner att de har brist på
barnmorskor, läkare med specialistkompetens, röntgensjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor.

Ämnen i artikeln: Socialstyrelsen Toppnyheter

I det Nationella planeringsstödet går Socialstyrelsen varje år igenom tillgång och
efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Årets rapport bekräftar i
mångt och mycket en bild av en sjukvård som skriker efter kompetens. Alla
regioner uppger i enkätsvar till Socialstyrelsen att de har brist på barnmorskor,
specialistsjuksköterskor, läkare med specialistkompetens och
röntgensjuksköterskor.

Sett till alla de 22 legitimationsyrkena uppger 14 av 21 regioner att de hade brist
inom hälften eller fler av yrkesgrupperna. Orsakerna till bristen är enligt svaren för
få utbildade, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar.

Läs också: Hela listan: De här jobben likställs ditt vårdyrke med 

”Många samverkande faktorer påverkar tillgång och efterfrågan på personal. Det
handlar om allt från att öka intresset för utbildningar och motivera studenter att
slutföra dem till dimensionering av doktorand- och utbildningsplatser.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, utrymme för karriärutveckling,
specialisering och forskning är andra faktorer som bidrar till att legitimerad
personal stannar och vill utvecklas inom sina professioner”, säger Åsa Olsson,
utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Även inom den privata sektorn råder det brist. Samtliga sju privata vårdgivare som
fått Socialstyrelsens enkät uppger att de saknade såväl läkare med
specialistkompetens som specialistsjuksköterskor.

Socialstyrelsen noterar att Sverige, med 10,9 sjuksköterskor per 1 000 invånare,
dock har relativt god tillgång på sjuksköterskor jämfört med snittet i OECD-
länderna som ligger på 8,8. Samtidigt, understryker myndigheten, är det vanskligt
att jämföra olika länder och vårdsystem.

”Det är dock viktigt att poängtera att eftersom hälso- och sjukvård är organiserad
på olika sätt är det svårt att göra internationella jämförelser. Komplexiteten ökar
ytterligare på grund av att hälso- och sjukvården i Sverige är decentraliserad och
uppvisar stora regionala skillnader i bemanning och kompetens”, säger Åsa Olsson
i pressmeddelandet. 

Läs också: Kommuner har svårt att betala sjuksköterskor 
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Mer inom ämnet

Regeringen vill locka fler att
bli barnmorskor
Kvinnohälsa  En barnmorska per födande kvinna
kan bli nationellt arbetssätt. Nu ska Socialstyrelsen
utreda förutsättningarna.

Vårdbolag stämmer
Sörmland
Juridik Amore Hemomsorg AB, bolaget bakom en
vårdcentral som nyligen fick sitt avtal hävt av Sörm‐
land, stämmer nu regionen.

Vårdförbundet siktar högt i
avtalsförhandlingarna
Arbetsvillkor  Med 32 yrkanden om ett jämställt och
hållbart yrkesliv vill Vårdförbundet ändra villkoren
för majoriteten av sina medlemmar. Motparten SKR
delar mycket av problembilden.

Lediga jobb

Specialistläkare inom radiologi till Unilabs Unilabs Stockholm

Specialistläkare inom anestesi till S:t Eriks Ögonsjukhus S:t Eriks Ögonsjukhus Stockholm

Specialistläkare inom oftalmologi till S:t Eriks Ögonsjukhus S:t Eriks Ögonsjukhus Stockholm

Över-/bitr över-/specialistläkare (LUS) VO kirurgi/gastroenterologi,
Malmö till Region Skåne Region Skåne Malmö

Divisionschef Medicin till Region Dalarna Region Dalarna Falun

Se alla lediga jobb

Andra läser också

”Sjukvården behöver mer än
punktinsatser”
Debatt Sluta lyssna på SKR om behovet av vård- och iva-platser. Den som på‐
står att vi har tillräckligt med platser är antingen mycket okunnig eller ljuger,...

Avhoppade regionrådet Daniel
Forslund kliver in i ny roll
Personnytt Han har lämnat både regionen och
partiet. Nu får Daniel Forslund en ny roll hos
Vårdföretagarna.

Larm: Kraftig ökning av
förgiftningsfall hos unga
flickor
Läkemedel Mellan år 2020 och 2021 steg antalet
samtal till Giftinformationscentralen om flickor i 10–14 årsåldern som förgiftat sig
själva, med 62 procent.

”Läkarförbundet går vilse om
privata
sjukvårdsförsäkringar”
Debatt Det svårt att tro att Sofia Rydgren Stale
har läkarkåren med sig i sitt vurmande för ett fragmenterat och ojämlikt
sjukvårdssystem, skriver John Lapidus i...
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Hög konkurrens Brist på utbildade personer Pensionsavgångar
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Barnmorskor Läkare med specialistkompetens Specialistsjuksköterskor Röntgensjuksköterskor

Orsaker till brist på personal i regionerna

Källa: Socialstyrelsens arbetsmarknadsenkät 2021

Så många av de 21 regionerna har angett dessa orsaker. Fler alternativ kunde uppges.

Share

ANNONS

ANNONS

Utvalda jobb

Specialistläkare Psykiatri-
Affektivt team, Göteborg

Universitetslektor i
farmakologi, Göteborg

Se fler platsannonser >> 

Barnpsykiater söks till
Könsdysforimottagning, Göteborg

Verksamhetschef område
Ögon Öron, Östersund

ANNONS

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din
yrkesroll?
Klicka här!
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Affektivt team, Göteborg
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Universitetslektor i
farmakologi, Göteborg
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