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Motion nr 11-2015 från Anderas Löwenhöök (M). Snabbspår för flyktingar med
hälso- och sjukvårdskompetens. Förslag till motionsyttrande
Västerbottens läns landsting (VLL) har i första hand rollen att säkerställa nyanländas
rätt till vård och god hälsa. Det är en viktig förutsättning för att nyanländas etablering
och integration ska gå snabbt och kunna utgå från individens förmågor. Som länets
näst största arbetsgivare har VLL också ett ansvar att bidra till en förbättrad
integration och etablering på arbetsmarknaden – vilket i förlängningen kan ha en
positiv effekt på länets och landstingets personalförsörjning.
Såsom motionären skriver finns det exempel på landsting och regioner som påbörjar
insatser gentemot gruppen nyanlända med utbildningsbakgrund inom hälso- och
sjukvård direkt efter det att personerna registrerats hos Migrationsverket, dvs. innan
uppehållstillstånd har beviljats. De insatserna omfattar antingen yrkesspecifik
språkutbildning eller språk- och miljöpraktik, alternativt en kombination av båda.
Insatser i det här tidiga skedet bidrar i första hand till att en meningsfull vardag för
personer som är asylsökande. De får utveckla språket, få förståelse för svenska
seder och bruk samt en möjlighet att få samhällsinformation. Tidiga insatser ur ett
personalförsörjningsperspektiv kräver dock en insikt om att personer med tiden kan
bli kommunmottagna i annan del av landet. Utöver detta ska personerna för att bli
anställningsbara i landstinget också genomgå en process för att bli godkända av
Socialstyrelsen och erhålla svensk legitimation.
Västerbottens läns landstings uppfattning är att organisationen istället bör fokusera
sina resurser och insatser mot nyanlända personer som fått uppehållstillstånd i
Sverige och som enligt lag har rätt till etableringsinsatser. För dessa grupper vidtas
idag en rad åtgärder och ytterligare åtgärder planeras att införas.
Ett samverkansavtal mellan landstinget och Arbetsförmedlingen håller på att
upprättas på regional samt lokal nivå rörande arbetsmarknadspolitiska åtgärder - där
etablering/integration ingår som en del. Landstinget har regelbunden kommunikation
med både Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att säkerställa att personer
med bakgrund inom hälso- och sjukvård fångas upp för insatser när
uppehållstillstånd beviljats.
I dagsläget finns som motionären påpekar en påtaglig brist framförallt på vissa
kategorier av specialistläkare samtidigt som det totala antalet anställda läkare i
landstinget är större än tidigare. Bristen på specialistkompetenta läkare är med
andra ord inte generell och insatser för nyanlända med bakgrund inom hälso- och
sjukvården bör ske i dialog med och överensstämma med verksamheternas
rekryteringsbehov.
I Skellefteå har man tillsatt en kontaktperson gentemot kommunen och
arbetsförmedlingen. I Skellefteå pågår också inventering av möjliga arbetsplatser för
att inrätta språkpraktik för personer som studerar SFI. Språkpraktik kan ges inom
landstingets samtliga verksamheter och behöver inte begränsas endast till vårdyrken
då språkpraktik i första hand är till för att träna och utveckla språket, oavsett
kompetensbakgrund.
Arbetsförmedlingen har tillsammans med Folkuniversitetet och Umeå universitet en
kompletterande utbildning för nyanlända akademiker, "Korta vägen". Där ges
deltagarna fördjupade kunskaper i yrkesspecifik svenska samt en
samhällsorientering och kunskap om svenskt arbetsliv. Dessutom ingår en
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arbetsplatsförlagd utbildning om 4 veckor där landstinget i stor utsträckning
tillhandahåller praktikplatser för de deltagare som har en utbildningsbakgrund inom
hälso- och sjukvård. Samarbetet med Korta vägen håller på att utvecklas med målet
att samtliga personer med utbildningsbakgrund inom hälso- och sjukvård erbjuds en
utbildningsplats. I en sådan överenskommelse kommer landstinget att garantera
praktikplatser inom ramen för Korta vägens utbildningsprogram.
Nyligen har även Socialstyrelsen gett Umeå universitet i uppdrag att nationellt
ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU och
EES. Från och med oktober 2016 ska läkarnas teoretiska och praktiska kunskaper
kunna bedömas med kunskapsproven.
Sammanfattningsvis kommer Västerbottens läns landsting att fortsätta att stärka de
strukturer som finns idag. Fokus kommer att ligga på att ta tillvara kompetensen hos
nyanlända personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och som enligt lag har rätt
till etableringsinsatser.
Det är inte önskvärt att tillskapa nya parallella spår utöver de som finns och fungerar
i dagens samhällsstruktur utan istället bör landstinget medverka till förbättring av
redan existerande strukturer och samverkan inom detta område.
Förslag
Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
-

Motionen anses besvarad.
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