
 

Inspel till budget 2022: God löneutveckling och fortsatt 
lönespridning för Vårdförbundets yrken  
 
Idag har vården över hela landet svårt att behålla erfarna medarbetare. Det leder till allvarliga 
kompetenstapp för verksamheterna. 
Den tuffa arbetsmiljön och dåliga löneutvecklingen är numera känd även bland unga som ska 
välja sitt framtida yrke:  
Bristen på sjuksköterskor bidrar till även till en sämre arbetsmiljö för befintlig personal. 
 
Vårdförbundet har under många år varnat för bristerna inom äldreomsorgen och äldrevården 
och krävt satsningar på fler sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor till kommunerna. 
Därför välkomnar förbundet coronakomissionens tydliga rekommendationer om att höja 
kompetensen i kommunal hemsjukvård och på särskilt boende i form av en större tillgänglighet 
av sjuksköterskor, dygnet runt under veckans alla dagar. 

De äldre har inte tid att vänta, det behövs en kompetenshöjning inom äldrevården i form av fler 
sjuksköterskor. 

Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens.  
Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära 
arbetet. 
 
God omvårdnad innebär att individer tillförsäkras en god och säker vård utifrån behov och den 
aktuella situation som råder. Kvaliteten i omvårdnaden avgörs av tillgången på sjuksköterskor 
samt deras kompetens. 
 
Sjuksköterskans omvårdnadskompetens är en förutsättning för bland annat kontinuerlig tillgång 
till medicinska insatser men också för att den övriga personalen ska kunna få utbildning, stöd 
och handledning inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling. 

Kommunal hemsjukvård handlar inte enbart om äldre utan också om avancerad hälso och 
sjukvård i hemmet till alla kommuninvånare från det lilla barnet till de multisjuka äldre samt 
vård i livets slutskede. 

Vi vill även påtala vikten av en välfungerande elevhälsa där skolsköterskan har en central och 
betydelsefull roll. 

De arbetar hälsofrämjande och förebyggande och är de som träffar alla elever på enskilda samtal 
i låg, mellan, högstadiet och gymnasiet. 

Det är av stor betydelse att  tidigt upptäcka ohälsa, avvikelser, behov av stöd eller insatser. Det 
leder till stora vinster främst för individen men även för samhället. 

Även skolsköterskan roll har påverkats av pandemin som medfört samhällsförändringar som 
påverkat barn och ungas liv och inneburit nya påfrestningar. Det är av stor vikt att 
skolsköterskor finns på skolorna med sin specialistkompetens, nära eleverna.  

I BRIS årsrapport beskrivs en markant ökning av barn som har ångest, nedstämdhet, avsaknad 
av socialt umgänge, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. 



 

Våra yrkesgrupper är grunden för och har kunskapen om den nödvändiga personcentrerade, 
evidensbaserade vården  i kommunal hemsjukvård och inom elevhälsa som behövs i 
kommunerna idag och i framtiden.  

Det kommer vara helt avgörande att dessa resurser finns när vi ska ställa om till den nära 
vården ”Närmare Kronobergaren” 

Vi tror att xxxxx kommun kan bli en attraktiv arbetsgivare om ni kan värdera och investera i 
Vårdförbundets yrkesgrupper. Det uppnås vid fortsatt jobb med lönespridningen och behålla 
den genom att värdera erfarenhet och särskilt yrkesskicklighet.  

Det måste finnas förutsättningar för en löneutveckling genom hela yrkeslivet.  

Vårdförbundet vill genom detta inspel påtala vikten av att avsätta tillräckliga ekonomiska medel 
för att åstadkomma de strukturförändringar vi som parter är överens om.  
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