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Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds yttrande över promemorian
Ds 2020:15 Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (dnr S2020/05223/SOF)

Ansvarsnämnden har tidigare yttrat sig över betänkandet SOU 2019:20 Stärkt
kompetens i vård och omsorg, vari föreslogs att yrket undersköterska ska regleras
med en skyddad yrkestitel och bygga på en viss definierad kompetens. Den nya
regleringen avses träda i kraft den 1 januari 2025 med vissa övergångsregler fram till
den 1 januari 2030 för vissa yrkesutövare med äldre utbildning m.m. I den nu
remitterade promemorian föreslås vissa ändringar häri, bl.a. en utökad övergångstid
till i vissa fall den 31 december 2034. Vidare föreslås fler kategorier av yrkesutövare
med annan utbildningsbakgrund bli berättigade att använda yrkestiteln.
Enligt ansvarsnämndens uppfattning är det angeläget att reformen med enhetliga
kompetenskrav för denna viktiga personalgrupp får genomslag så fort som möjligt.
Det är därför att beklaga om övergångsregler av olika slag utsträcks längre i tiden än
enligt det ursprungliga förslaget så att yrkestiteln inte får det tydliga innehåll som
varit avsett.
Ansvarsnämnden ställer sig vidare tveksam till p. 2 i de nu föreslagna
övergångsbestämmelserna, enligt vilken den som vid ikraftträdandet är
tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska får fortsätta att använda titeln i 10
år framåt utan att ha fått kompetensbevis. Den föreslagna bestämmelsen förefaller
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kunna leda till inkonsekventa resultat och bör avgränsas på annat sätt. Tiden synes
dessutom onödigt lång.
Ansvarsnämnden vill slutligen erinra om vad som anförts i dess tidigare
remissyttrande angående behovet av uppföljning när det gäller frågan om prövning
av yrkesutövarnas personliga lämplighet och möjligheterna till återkallelse av
kompetensbevis. Angelägenheten härav ökar om fler personalgrupper blir berättigade
att använda den skyddade yrkestiteln utan att till fullo uppfylla de avsedda
kompetenskraven.
__________________________________________________________________
Detta yttrande har beslutats av Susanne Billum, ordförande, chefläkaren Per Wiger,
ombudsmannen Åke Lundström, överläkaren Martin Rödholm, leg. barnmorskan
Camilla Ekstrand, f.d. riksdagsledamoten Anders Andersson, riksdagsledamoten
Camilla Hansén, riksdagsledamoten Johan Hultberg och f.d. riksdagsledamoten
Lennart Axelsson. Juristen Erik List har föredragit ärendet.
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