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Interpelation till Regionstyrelsens ordförande Keneth Backgård gällade 

kompetensförsörjning och varsel av 54 anställda inom vårdnära service 
 

Vi socialdemokrater tycker att det är givet att Norrbotten och Sverige ska ha en 

sjukvård med rätt person på rätt plats. Nu vill regionledningen med Sjukvårdspartiet i 

spetsen gå tillbaka till ett system där vårdpersonal behöver lägga tid på att städa 

sängar istället för att vårda patienter, samtidigt som duktiga servicemedarbetare 

sannolikt tvingas lämna sina jobb. I ett läge där kompetensförsörjningen är och under 

många år framöver kommer att vara den svåraste frågan att lösa, väljer 

regionledningen att totalt spola en av dom största möjligheterna vi har att hantera 

bristen på utbildad vård personal. Idag jobbar 25 % av den arbetsföra befolkningen i 

Sverige inom välfärden. Inom bara några år kommer behovet inom välfärden öka så 

passa mycket att 50 % av den tillgängliga arbetskraften behövs inom välfärden och 

Hälso- och sjukvården är en av dom sektorer som behöver mest arbetskraft. Bara 

inom regionens personalstyrka behövs det rekryteras minst 2300 personer för att 

ersätta pensionsavgångar och det ökade behovet. Det står svart på vitt att stora 

förändringar i sättet att bedriva sjukvården måste genomföras för att vi ska klara av 

att leverera en bra vård och omsorg i Norrbotten. För att klara av denna utmaning 

måste regionen möjligöra för alla som har utbildning inom vård och omsorg att 

fokusera på att hjälpa patienter och då måste nya yrkeskategorier införas, 

yrkeskateorier som kan stötta och underlätta.  

Vårdnära service är en av dessa kategorier och den nuvarande regionledningen med 

sjukvårdspartiet i spetsen gör i och med beslutet om varsel av 55 personerna i Kalix 

och Sunderbyn utmaningen för vårdpersonalen att hantera det ökade behovet ännu 

svårare. Vi undrar därför: 

 

Hur har regionledningen tänkt att den stora bristen på vårdpersonal ska lösas om 

personal som stöttar vårdens utförare genom att underlätta och hantera uppgifter 

som inte kräver formell vårdutbildning inte ska tillåtas? 

 

Varför har ni valt att just denna yrkesgrupp som finns inom vårdnära service som nu 

ska varslas?  

 

Anser regionstyrelsens ordförande att fler av den personal som finns inom regionens 

tre sjukvårdande divioner måste varslas? I så fall vilka yrkeskategorier bör oroa sig för 

att förlora sitt jobb?  
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