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Regionfullmäktige 

Motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska 
sekreterare  

Förslag till beslut 

Regionfullmäktige besvarar motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska 
sekreterare med att landstinget inväntar besked från YH-myndigheten 
avseende start av utbildning till medicinska sekreterare i Nybro och 
samtidigt fortsätter dialogen med länets folkhögskolor i söder kring 
möjligheter att starta utbildning till medicinska sekreterare om behov 
uppstår. 

Bakgrund 

Gudrun Brunegård (KD) föreslår i motion 7/2018 att utreda möjlighet att 
initiera utbildning av fler medicinska sekreterare på någon eller några av 
landstingets folkhögskolor 

Sedan 2010 har en YH-utbildning till medicinska sekreterare bedrivits i 
Nybro med representation från landstinget i ledningsgrupp. Under åren har 
utbildningen där utvecklats och anpassats alltmer efter verksamhetens behov 
där representation finns från landstingets förvaltningar i utbildningens 
ledningsgrupp. En ny ansökan har lämnats in till YH-myndigheten om att få 
fler starter från hösten 2019 där besked kommer i januari. I ansökan finns ett 
starkt stöd med arbetslivsanknytning från landstingets olika förvaltningar 
både med deltagande i ledningsgrupp och med praktikplatser.  

Landstinget är beroende av att ha en utbildning i norra länsdelen och en i 
södra för att säkerställa rekryteringen av medicinska sekreterare. Antalet 
möjliga praktikplatser är avgörande för antalet utbildningsplatser, där en 
utbildning i norr och en i söder bedöms var det som är möjligt. 

På Vimmerby folkhögskola bedrivs sedan många år en utbildning till 
medicinsk sekreterare som i stor utsträckning täcker rekryteringsbehovet i 
norra länsdelen. Landstinget inväntar svar från YH-myndigheten, men en 
dialog har startat med folkhögskolorna i södra länsdelen om att starta 
utbildning på folkhögskola om behovet skulle uppstå. 

 

Elisabeth Johansson  Helen Persson 
Utbildningsstrateg  HR-direktör 
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Bilaga 
Motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska sekreterare. 
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