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Remissyttrande avseende Reglering av undersköterskeyrket –
kompetenskrav och övergångsbestämmelser
Sammanfattning
Region Uppsala instämmer i huvudsak med utredningens förslag, men vill lämna några
synpunkter.
Övergångsbestämmelser
I promemorian föreslås att ”I det fall en ansökan görs senast den 31 december 2026 ska
även den som har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som
sammanlagt motsvarar heltid under fem år de senaste tio åren före ansökan, få bevis
om rätt att använda yrkestiteln.”
Region Uppsala anser att denna skrivelse är problematisk då en möjlig konsekvens är att
personer med inadekvat utbildning får yrkestiteln och man därigenom inte uppnår tänkt
kompetenshöjning. För dessa personer bör det i stället erbjudas validering och
kompletterande utbildning; alternativt validering mot nyckelkompetenser i enlighet med
branschvalideringsmodeller så att man kan uppnå eller uppvisa den kompetensnivå som
krävs för yrkesbeviset.
Möjlighet till anställningar
Syftet med regleringen är att kvalitetssäkra kompetensen på en nationell miniminivå för
att nå högre patientsäkerhet. Detta anser Region Uppsala är viktigt. Region Uppsala vill
framhäva att kostnaden för ansökan om yrkesbeviset regleras med hänsyn till löneläget
och de ekonomiska förutsättningarna i yrkesgruppen.
Läkar- och sjuksköterskestudenter brukar av tradition kunna erbjudas tidsbegränsade
sommaranställningar som undersköterska. En möjlig konsekvens för dessa målgrupper
kan bli att möjligheten för anställning kan komma att förändras då ansökan om bevis
om rätt att använda yrkestiteln kommer att kosta cirka 1 000 kr. Det finns en risk att
som student inte ha möjlighet att finansiera detta för en kortare anställning. En
alternativ lösning kan vara en reglering kring särskilda förordnanden under ex. vis
semesterperioderna.
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