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Remissvar Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds2020:15) diarienummer S2020/05223/SOF
Socialdepartementet föreslår ändrade övergångsbestämmelser för att skapa ett så ändamålsenligt införande av reglerna om skyddad yrkestitel för undersköterska som möjligt.
Under en övergångsperiod på tio år ska den som vid ikraftträdandet den 1 januari 2025 har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska få fortsätta att använda yrkestiteln. Vid ansökan om yrkestiteln som görs under övergångsperioden ska även utbildning från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser bedömas som likvärdig under vissa förutsättningar.
Under en tvåårsperiod efter ikraftträdandet ska den som har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid i fem år under de senaste tio åren räknat från
tiden för ansökan få bevis om rätt att använda yrkestiteln.
Mjölby kommun ställer sig positiva till förslaget som helhet och lämnar följande synpunkter.
Avsnitt 4.1 Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som grund för skyddad yrkestitel
Mjölby kommun anser att det är bra att gymnasieskolans både tidigare och kommande program utgör
grunden för skyddad yrkestitel. Hänsyn bör dock tas till angränsande yrkestitlar, t.ex. stödassistent, skötare, personlig assistent, där samma grundutbildning används. Dessa personer som idag jobbar med
andra yrkestitlar kan missgynnas om valideringsreglerna inte också gäller dem. I dagsläget har Mjölby
kommun tillämpat principen att sjuksköterskestuderande efter två terminer får tillgodoräkna sig kompetens som undersköterska och den gruppen behöver därför också ingå i valideringsmöjligheten.
Avsnitt Validering
Det är i dagsläget inte en så stor del av undersköterskorna som arbetar heltid. Det kan innebära praktiska
svårigheter vid uträkning av deltidsarbete, samt också att föräldraledighet och sjukskrivning ska räknas
bort.
Avsnitt 6 Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelsernas tidsperiod om 10 år bedömer Mjölby kommun är en för lång tidsperiod. Det
är av stor vikt att berörda kan nås av tydliga instruktioner och information om regelverket.
Konsekvenser av förslaget
Mjölby kommun ser en risk i att vissa i målgruppen inte kommer ansöka om skyddad yrkestitel med anledning av avgiften, samt en svårighet i att hantera de som dels inte ansöker och dels de vars ansökningar
om skyddad yrkestitel är under handläggning.
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