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Remissyttrande
Datum 2020-10-06
Diarienummer RS 2020-04006

Socialdepartementet

Förslag till remissyttrande över remiss om
promemorian Reglering av undersköterskeyrket
– kompetenskrav och övergångsbestämmelser
(Ds 2020:15)
Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att lämna yttrande över remiss om
promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15). Remissvar ska ha inkommit
Socialdepartementet senast 10 oktober 2020. Promemorian ska komplettera
beredningsunderlaget till betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU
2019:20). Denna promemoria behandlar nödvändiga ändringar till följd av vårdoch omsorgsprogrammets nya utformning. Vidare föreslås ändrade
övergångsbestämmelser i syfte att åstadkomma ett så ändamålsenligt införande av
reglerna om skyddad yrkestitel för undersköterska som möjligt. Reglering av
undersköterskeyrket genom införandet av skyddad yrkestitel kan bidra till ökad
kvalitet och säkerhet genom krav på utbildningarnas innehåll. En förutsättning för
en patientsäker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning eller
på annat sätt förvärvad kompetens genom praktisk yrkesverksamhet eller
fortbildning. Förslag till ändring i Patientsäkerhetslagen (2010:659) med ny
paragraf, 4 kap. 5 a § föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
Övergångsbestämmelserna föreslås gälla under perioden 1 januari 2025 till och med 31
december 2034.
•
•

Västra Götalandsregionen tillstyrker promemorians förslag, att lagen träder i kraft
den 1 januari 2025.
Västra Götalandsregionen tillstyrker promemorians förslag om att den som vid
ikraftträdandet den 1 januari 2025 och är tillsvidareanställd med yrkestiteln
undersköterska ska även i fortsättningen få fortsätta använda titeln trots att han eller
hon inte har fått bevis om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 31
december 2034. Det ger de undersköterskor som är på väg att gå i pension
möjlighet att arbeta vidare som undersköterska under övergångsperioden. Det
möjliggör också för de undersköterskor som inte bedöms ha tillräcklig kompetens
och erfarenhet för att erhålla bevis om den skyddade yrkestiteln undersköterska tid
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att validera och kompetensutvecklas för att kunna uppnå de yrkeskvalifikationer
som krävs för yrkestiteln.
Västra Götalandsregionen tillstyrker promemorians förslag, att i det fall en
ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska görs senast den 31
december 2034 ska utbildning med inriktning mot vård och omsorg från
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser anses
likvärdig med utbildning enligt 4 kap. 5 a § andra stycket 1. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på innehåll
och godkända betyg i sådan utbildning. Västra Götalandsregionen ser positivt på
föreslagen ändring i Patientsäkerhetslagen som tydliggör kopplingen mellan rätten
att använda sig av yrkestiteln undersköterska, genomgången utbildning och
kompetenskrav. Detta förstärks med det utökade myndighetsansvaret.
Västra Götalandsregionen avstyrker förslaget i punkt 4. Västra Götalandsregionen
anser att det inte bara räcker med att ha varit yrkesverksam som undersköterska i
fem år utan att ha den formella utbildning som krävs enligt punkt 3. Det är
nödvändigt att en statlig myndighet tar ansvar för den validering som kommer
behöva genomföras. Nationella resurser och goda möjligheter till såväl valideringsom kompetensutvecklingsinsatser bör finnas under perioden 1 januari 2025 t.o.m.
31 december 2034. Detta för att såväl bedöma den reella kompetensen som att
kunna erbjuda kompetensutveckling i de fall där det krävs innan bevis om att
använda yrkestiteln ges. De reviderade övergångsbestämmelserna, för införande av
skyddad yrkestitel kommer enligt promemorian bidra till att behovet av validering
minskar eftersom validering ofta är något som återkommande lyfts som en
utmaning och möjlighet utifrån att processen är resurskrävande. Västra
Götalandsregionen anser att möjligheten att erbjuda validering och
kompetensutveckling bör finnas för de yrkesverksamma undersköterskor som inte
bedöms ha de kompetenser och tillräcklig yrkeserfarenhet som krävs för att erhålla
bevis på den skyddade yrkestiteln undersköterska.
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