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Yttrande över remiss - Reglering av
undersköterskeyrket: kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Region Sörmland har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på
ovannämnda promemoria. Regionen ställer sig överlag positiv till
promemorians övergångsbestämmelser med vissa kommentarer.
Regionen har tidigare inlämnat ett remissvar på SOU 2019:20 Stärkt
kompetens i vård och omsorg (Ds LS2019-0363). I detta remissyttrande
redovisades en övergripande positiv inställning till utredningens förslag om
att via en skyddad yrkestitel stärka, tydliggöra och definiera den kompetens
som krävs för undersköterskeyrket.
Synpunkt angående övergångsregel i motsättning till förslagets syfte
I promemorian, sida 21, lyfts ett syfte med utredningens förslag fram:
”Ett viktigt syfte med att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor är
att öka kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen. I och med
införandet av den skyddade yrkestiteln kommer det att ställas enhetliga krav
på undersköterskors kompetens och krav på en viss lägsta kompetensnivå.”
I promemorian, sida 6, föreslås följande i punkt 4 angående förslaget om
tillägg av ny paragraf i patientsäkerhetslagen (2010:659): ”I det fall en
ansökan görs senast den 31 december 2026 ska även den som har varit
verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt
motsvarar heltid under fem år de senaste tio åren före ansökan, få bevis om
rätt att använda yrkestiteln.”.
Region Sörmland anser att denna punkt är väl generös. Regionen anser att
någon typ av tidigare utbildning ska finnas för att erhålla skyddad yrkestitel.
Validering bör ske enligt branschens valideringsmodell samt eventuellt
kompletterande utbildning.
Det angivna syftet med en skyddad yrkestitel är att öka kvalitén och
säkerheten i vården och omsorgen, men enligt förslaget i punkt 4 kommer
det under övergångsperioden och en längre framtid vara olikheter gällande
kompetensnivån inom yrket.
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Synpunkter angående kostnader och finansiering
Avseende de ekonomiska konsekvenserna kommer det att uppstå kostnader
för regionen rörande kompetensutveckling, validering och vikariatsbehov
innan och under införandeprocessen.
I nuläget är det svårt att överblicka de uppskattade kostnader som
framkommit dels i betänkandet och i denna promemoria då
genomförandeperioden pågår under en längre tid. Det kommer att krävas en
stor kompetensutvecklingsinsats och de ekonomiska konsekvenserna är
svåra att ta ställning till och bör därför diskuteras på nationell nivå.
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