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Göteborgs Stads remissyttrande –
Reglering av undersköterskeyrketkompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15).
(Socialdepartementets diarienummer
S2020/05223/SOF)
Socialdepartementet har gett Göteborgs Stad tillfälle att lämna synpunkter på
rubricerade remiss. Remissvaret ska ha kommit in Socialdepartementet
senast 10 oktober 2020.
Göteborgs Stad är i huvudsak positiva till förslagen i Ds 2020:15.

Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som
grund för skyddad yrkestitel (Kap 4.1)
Det är viktigt säkra kompetensen för de som ska och redan arbetar inom
vård- och omsorg. Göteborgs Stad stödjer förslaget om att det är
gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram ska ligga till grund för den
skyddade yrkestiteln.

Övergångsbestämmelser
Göteborgs Stad anser att punkt 3 i övergångsbestämmelserna ska tas bort.
”Den som senast den 31 december 2026 ansöker om bevis om skyddad
yrkestitel och vid ansökan har varit verksam med yrkestiteln undersköterska
i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid under fem år de senaste
tio åren före ansökan ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln”.
Göteborgs Stad tolkar att den skrivningen förutsätter att arbetad tid säkrar
rätt kompetens vilket Göteborgs Stad anser inte vara självklart. Även
teoretisk kompetens är en viktig del för yrkets kompetens. Göteborgs Stad
har en lång tradition av att arbeta med valideringsutbildning.
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Övrigt
I SOU 2019:20 ”Stärkt kompetens inom vård och omsorg” konstaterar
utredaren att yrkesgruppen är ”blandad och olikartad, både beträffande
uppgifter, arbetsområden, utbildningsnivå och benämningar. Yrkesutövare
med samma utbildningsbakgrund kan ha tjänstetiteln undersköterska,
boendestödjare, behandlingsassistent, sjukvårdare, skötare, stödassistent
med flera. Det väsentliga är dock om yrkesutövaren faller inom utredningens
definition av yrkesgruppen och därmed kommer att omfattas av utredningens
förslag.” (Kap. 5.1 s. 71)
I förslagen i SOU 2019:20 hålls yrkestitel och tjänstetitel/befattning isär
vilket finns att läsa om under Överväganden och förslag: ”Det finns
ingenting som hindrar att en person som har erhållit bevis om rätt att
använda yrkestiteln undersköterska anställs med annan tjänstetitel. Därmed
finns inga legala hinder mot att en undersköterska anställs som t.e.x
stödassistent eller boendestödjare etc.” (Kap. 12.2.1 s. 197)
I Socialdepartementets DS 2020:15 är inte detta beaktat utan begreppen har
blandats ihop. Göteborgs Stad anser att det är viktigt att alla med utbildning
med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning kan ansöka om den skyddade yrkestiteln oavsett
anställningsform och befattning. För att behålla kvalitet på kompetens och
status på de yrken som kräver avsedd utbildning måste alla kunna söka om
bevis på yrkestitel. Göteborgs Stad förslag är att definiera dessa befattningar
utifrån de AID-etiketter som alla anställningar inom regioner och kommuner
är märkta med:
207008 – 207015

undersköterska

207018 – 207019

skötare

351031 – 351032

stödassistent

351034 – 351035

boendestödjare

351040

personlig assistent

Alla med dessa befattningar bör alltså kunna söka, och om de har kompetens
i enlighet med kraven, få beviset och på så sätt säkra kvalitet på
utbildningsnivå och status i sitt yrke.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Daniel Bernmar (V) yrkade att kommunstyrelsens yttrande skulle ha den lydelse
som anges ovan enligt stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande
från SD den 24 september 2020 (bilaga A).
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Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 24 september 2020
(bilaga A).
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Daniel Bernmars
yrkande.

Göteborg den 30 september 2020
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Bilaga A
Yrkande (SD)
Kommunstyrelsen 2020-09-30
Ärende 4.1

Yrkande angående – Remiss från
socialdepartementet - Reglering av
undersköterskeyrket- kompetenskrav
och övergångsbestämmelser (Ds
2020:15)
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Yttrande över Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och
övergångsbestämmelser, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet, med ett litet tillägg
under rubriken Övergångsbestämmelser som lyder enligt gulmarkerad text:
Göteborgs Stad tolkar att den skrivningen förutsätter att arbetad tid säkrar
rätt kompetens vilket Göteborgs Stad anser inte vara självklart. Även
teoretisk kompetens, att ha goda vårdkunskaper samt behärska svenska
språket är en viktig del för yrkets kompetens. Göteborgs Stad har en lång
tradition av att arbeta med valideringsutbildning.
I övrigt översänds yttrandet enligt tjänsteutlåtandet.

Yrkandet
Över 40 % av vårdpersonalen i Göteborg har språkförbistringar idag. För
många av de anställda inom vård- och omsorg är det önskvärt att få utökad
hjälp med att förkovra sig i det svenska språket.
Med tanke på patientsäkerheten borde det vara en ren självklarhet att
svenska språket går hand i hand med den teoretiska kompetensen.
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