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YTTRANDE
Datum

2020-07-08
Regionstaben
Regionstab HR

Socialdepartementet

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav
och övergångsbestämmelser Ds 2020:15
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över förslag gällande
kompetenskrav och övergångsbestämmelser för införandet av skyddad
yrkestitel för undersköterskeyrket.
Region Kalmar län lämnar följande synpunkter på de förslag som redovisas:
Tillägg i patientsäkerhetslagen om skyddad yrkestitel för undersköterskor

•

Region Kalmar län är positiva till tillägget om skyddad yrkestitel för
undersköterskor i patientsäkerhetslagen, och bedömer att den över tid
kommer att gagna patienter, arbetsgivare och den enskilda
undersköterskan.

•

Avgiften för att erhålla intyget att få använda yrkestiteln bör belasta
den enskilde undersköterskan, på samma sätt som andra yrkesgrupper
själva står för kostnaden för sin legitimation.

Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som grund för skyddad
yrkestitel

•

Region Kalmar län anser att den beslutade förändringen med fler
obligatoriska ämnen inom vård- och omsorgsprogrammet är bra och
säkerställer en mer nationell utbildning. Det är här positivt att både
gymnasieutbildningen och kurspaketet för vuxenutbildningen
föreslås innehålla samma programgemensamma ämnen.

•

Svenska språket är en viktig del av vård- och omsorgsutbildningen,
och det är viktigt att inte ge avkall på detta i kravet på godkända
betyg.

•

En enhetlig kompetens och skyddad titel kan vara positiv för
regioners och kommuners kompetensförsörjning genom att fler väljer
att utbilda sig till undersköterska.

•

Region Kalmar län anser att vård- och omsorgscollege tillsammans
med sina regionala styrgrupper bör ha en viktig roll i det fortsatta
nationella arbetet kring krav på innehåll och godkända betyg.
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•

Det behöver framgå av Skolverkets föreskrifter vilka kurser som
innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL) och i vilken omfattning.

•

Arbetsplatsförlagt lärande är viktigt för att knyta samman teori och
praktik. Region Kalmar län anser att det arbetsplatsförlagda lärandet
behöver regleras inom både ungdomsgymnasium och
vuxenutbildning, för att få en så nationellt likvärdig utbildning som
möjligt. Praktiken behöver även föregås av praktisk träning på olika
moment i metodrum på ett kvalitetssäkert sätt.

Ikraftträdande

•

Region Kalmar län har inga synpunkter på förslaget.

Övergångsbestämmelser - Undersköterskors befintliga kompetens ska
tillvaratas under en övergångsperiod

•

Region Kalmar län ser det som positivt att övergångsreglerna är
generöst tilltagna med 10 år. Många medarbetare som idag har en
tillsvidareanställning som undersköterska kommer gå i pension under
denna period och därmed inte behöva ansöka om skyddad yrkestitel.
Inom Region Kalmar län är det i huvudsak titlarna undersköterskor
och skötare som kan beröras. Främst är det för skötargruppen det kan
finnas behov att komplettera med kurser inom hälso- och sjukvård.

•

Beviset om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kommer
underlätta vid rekryteringar, eftersom det säkerställer kravet på
nationellt innehåll i utbildning.
Det nationella riktlinjerna för validering som tagits fram av Vårdoch omsorgscollege säkerställer också att valideringsprocessen
kvalitetssäkras både teoretiskt och praktiskt.

•

Det är positivt ur rekryteringssynpunkt att yrkeserfarenheten för att få
rätt att använda yrkestiteln undersköterska är avgränsad till arbete
som undersköterska.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-09-09
Regionstyrelsen

§ 146

Ärendenummer RS 2020/667

Yttrande över promemorian Reglering av
undersköterskeyrket avseende kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på promemorian
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig kring förslag gällande
kompetenskrav och övergångsbestämmelser för införandet av skyddad
yrkestitel för undersköterskeyrket. I denna promemoria behandlas
nödvändiga ändringar i lag till följd av vård- och omsorgsprogrammets nya
utformning och förslag lämnas kring övergångsbestämmelser under
införandet av regler för skyddad yrkestitel för undersköterska.
Skyddad yrkestitel med hantering enligt förslaget säkerställer att de
undersköterskor som utexaminerats har fullgjort de utbildningskrav och
nationella kompetenskrav som Socialstyrelsen ställer. De nationella
riktlinjerna för validering som tagits fram av Vård och omsorgscollege
nationellt säkerställer också att valideringsprocessen kvalitetssäkras både
teoretiskt och praktiskt. I promemorian ges också förslag om
övergångsperiod på 10 år.
Region Kalmar län bedömer att förändringen över tid kommer att gagna
patienter, arbetsgivare och också den enskilda undersköterskan. Beviset att
få använda yrkestiteln undersköterska kommer underlätta vid rekryteringen
då det säkerställer kravet på nationellt innehåll i utbildning. Region Kalmar
län ställer sig därför positiva till skyddad yrkestitel och förslagen till
förändring som framkommer i promemorian.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 134 den 28 augusti 2020 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på promemorian
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 134 den 28
augusti 2020.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2020.
3. Yttrande - Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser Ds 2020:15.
4. Sammanfattning av promemorian.
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet

