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Yttrande över promemorian Reglering av undersköterskeyrket –
kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Högskolan i Gävle har tagit del av promemorian Reglering av undersköterskeyrket –
kompetenskrav och övergångsbestämmelser som kompletterar bedömningsunderlaget
till betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) och tackar för
möjligheten att besvara denna.
Yttrandet har beretts av fil.dr. Marit Silen, utbildningsledare vårdvetenskap vid
Högskolan i Gävle och med.dr. Maria Lindberg, avdelningschef för avdelningen för
vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.
Bifogat presenteras Högskolans remissyttrande.

Med vänlig hälsning
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Remissyttrande
Högskolan i Gävle instämmer i förslaget om att reglera undersköterskeyrket och införa
en skyddad yrkestitel. Vi önskar lyfta två aspekter i promemorian, dels gällande hur
”motsvarande kompetens” kommer att definieras, dels hur Socialstyrelsens
handläggningstider för legitimationsärenden kan påverkas.
I avsnittet om överväganden och förslag föreslås att bevis om rätt att använda
yrkestiteln undersköterska efter ansökan ska utfärdas till dem som i) har en utbildning
med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning eller ii) som har förvärvat motsvarande kompetens. Vad som anses
innefattas i ”motsvarande kompetens” definieras inte vidare. Utifrån
studentpopulationen inom många vårdutbildningar vid svenska lärosäten anser vi att
detta bör tydliggöras. Exempelvis har huvuddelen av de som studerar den
kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES
och Schweiz innan kompletteringsutbildningen arbetat som undersköterskor och flera
gör det också under utbildningstiden. I promemorian framgår inte om
sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES och Schweiz är att betrakta som
”motsvarande kompetens”. Ett annat exempel är att en relativt stor andel av studenterna
på sjuksköterskeprogrammet under sin utbildningstid arbetar som undersköterskor,
något vi anser är värdefullt då det dels ger arbetslivserfarenhet, dels kompletterar de
kunskaper som högskolestudierna ger. Vissa av dessa studenter skulle även framöver
uppfylla kraven för att få använda titeln undersköterska då de har en utbildning med
inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Andra studenter har efter ett par terminers studier hitintills kunnat arbeta som
undersköterskor då arbetsgivare bedömt deras kompetens som motsvarande en
undersköterskas. I promemorian framgår inte om viss tids eftergymnasiala studier på
exempelvis sjuksköterskeprogrammet kan anses uppfylla krav på ”motsvarande
kompetens”.
I avsnittet om konsekvenser saknar vi överväganden om hur handläggningstiden för
legitimationsyrken kan komma att påverkas. Detta då Socialstyrelsen i tillägg till
legitimationsärenden får i uppgift att hantera utfärdandet av bevis om rätten att använda
yrkestiteln undersköterska. Vi ser en risk med att en reglering av undersköterskeyrket
kan medföra försämringar i form av förlängda handläggningstider för bland annat dem
som ansöker om legitimation som sjuksköterska.
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