
  

 

 

 
 

 

 

 

  
   Socialdemokraterna 
   Region Blekinge 

Motion till Regionfullmäktige 

Om att inrätta en bemanningspool 

Den hyllade och effektiva bemanningspoolen på Blekingesjukhuset lades ner i 

september förra året. Att stänga ner en fungerande verksamhet var fel väg att gå, 

istället behöver vi fler interna bemanningspooler. Det står tydligt klart när vi nås av 

larm efter larm om en ohållbar arbetsmiljö från vårdpersonalen på Blekingesjukhuset.  

 

Bemanningspoolen ansvarade för alla timvikarier på sjukhuset både i Karlskrona och 

Karlshamn och hjälpte verksamheterna att snabbt hitta rätt vikarier när behov 

uppstod. I poolen ingick personal som under pandemin arbetade brett i 

verksamheten. Poolen leddes av bemanningsassistenter med mycket god kännedom 

om sjukhusets olika vårdavdelningar och dess behov av personal. Poolen hyllades för 

sitt arbete och den har sparat många arbetstimmar för chefer som sluppit jaga 

vikarier. 

 

En fungerande bemanningspool bidrar till att minska användandet av hyrpersonal. 

Det leder till en ökad kontinuitet och en bättre arbetsmiljö. Den personal som 

arbetar i poolen blir anställd i Region Blekinge vilket innebär att de får den 

anställningstrygghet som de har rätt till. Det är självklart också bättre att ha fast 

anställd personal än att ta in dyr hyrpersonal.  

Vården får tryggare vikarier med bred och rätt kompetens. Dessutom får de anställda 

en naturlig möjlighet att utveckla sin kompetens och bygga på sin yrkeskunskap när 

de arbetar på olika avdelningar. 

 

Underbemanning och beroendet av hyrpersonal måste lösas. Region Blekinge har 

redan idag väl fungerande bemanningspooler inom såväl psykiatrin som 

regionservice. Vi vill inrätta fler bemanningspooler som är ett jätteviktigt verktyg för att 

klara av bemanningen på sjukhusets olika avdelningar och därmed få en bättre 

arbetsmiljö för våra medarbetare.  

 

När man lade ner bemanningspoolen i september förra året var skälet att 

Coronapandemin inte längre skulle ta lika stora resurser från sjukvården i Region 

Blekinge. Vi vet i dag att situationen med personalbrist är ännu värre än den var då. 

När Socialdemokraterna lyfte frågan fick vi till svar att man skulle analysera och ta 

lärdom av bemanningspoolens betydelse för verksamheten. Men sedan dess har det 

varit tyst. Underbemanning inom sjukvården är ett problem som måste lösas. Det var 

tydligt när poolen lades ner, det är ännu tydligare nu.  
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Med bakgrund av ovan föreslås att Regionfullmäktige uppdrar till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

 

att omgående inrätta en bemanningspool.  
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Christina Mattisson (S)  

Ledamot Regionfullmäktige 

Gruppledare för Socialdemokraterna  

 

 

 

 

 

 

 

 


