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INITIATIVÄRENDE 
Insatser för förbättrad arbetsmiljö  
 

Belastningen på personal inom välfärden har varit enorm sedan pandemin kom, men redan innan var 
arbetsbelastningen dokumenterat för hög på många håll inom hälso- och sjukvården. Krisavtal, nya arbetsuppgifter, 
förändrade scheman, nya ansvarsområden, övertid, byte av arbetsplatser, etisk stress och ett nytt okänt virus är alla 
exempel på de enorma påfrestningar som en stor del av vårdens personal har haft att hantera sedan pandemin bröt 
ut. Insatserna har varit fantastiska och den kompetens och yrkesskicklighet som medarbetarna har är ovärderlig.   
 
Vid sidan av den uppskjutna vården, så är behovet av återhämtning och en långsiktigt god arbetsmiljö för personalen 
en avgörande fråga idag och framåt. Runt om i regionen ser vi flera exempel där belastningen är för hög, där 
personalen inte orkar och där långsiktiga åtgärder behövs. Vi från Vänsterpartiet menar att det är tillsammans med 
personalen på berörda avdelningar som vi kan hitta vägar fram: nya arbetssätt som behöver tas fram i dialog med 
personalen där insatserna krävs. Det är bättre att satsa ekonomiskt i tid än att betala flera gånger mer för 
bemanningsföretag i slutändan. Hållbara scheman, höjd grundbemanning, lyhördhet till personalens behov kring 
arbetstider, ekonomiska ersättningar och möjlighet till återhämtning är saker som behöver komma till stånd.   
 
I Ystad ser vi exempelvis hur man har väntat för länge och nu använder mångdubbelt dyrare bemanningspersonal, 
vilket är en ohållbar lösning för både personal och patienter. Att i stället tillsammans med personalen göra insatser i 
tid blir bättre, mer ekonomiskt och arbetsmiljömässigt hållbart i längden. Det finns fler exempel på 
verksamhetsområden där insatser behöver göras runt om i regionen. Anmälningarna till arbetsmiljöverket är många i 
hela regionen vilket understryker vikten av att regionstyrelsen agerar.  
 
Av denna anledning föreslår vi i Vänsterpartiet att regionen avsätter medel som fördelas för att göra personalpolitiska 
insatser för att stärka arbetsmiljön och säkra patientsäkerheten. Det behövs för att skapa stabila förutsättningar för 
personalen och i förlängningen patienterna.  
 
Vänsterpartiet yrkar därför: 
 

- Att Region Skåne mot bakgrund av ökade skatteintäkter avsätter dedikerade medel till personalpolitiska 
satsningar för att upprätthålla en god bemanning och förbättrad arbetsmiljö i regionens hälso- och sjukvård i 
enlighet med initiativärendets andemening.    
 

- Att insatserna görs i dialog med personalen och medarbetarna i berörda verksamheter i regionen.  
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