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Båstads kommuns remissvar avseende ”Framtidens
specialistsjuksköterska” (SOU 2018:77)
Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun har tagit del av betänkandet och
vill avge följande svar på remissen Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll,
nya möjligheter – SOU 2018:77.
Båstads kommun välkomnar översynen av specialistsjuksköterskeutbildningen och
är positiva till en utveckling av utbildningarna men vill lämna synpunkter på delar i
utredningens förslag.
Båstads kommun kan konstatera att utredningen inte tar höjd för den avancerade
vård som bedrivs i kommunal hälso- och sjukvård. Det är anmärkningsvärt att utredningen genomförts utan kommunal representation och detta återspeglas genom
hela utredningen. Kommunal hälso- och sjukvård ställer höga krav på kompetens
och den vidareutbildning som tidigare lämpat sig väl för uppdraget har varit Specialistsjuksköterska med inriktning Distriktssjuksköterska. Sannolikt kommer kompetenskrav att förändras över tid och det är viktigt att lärosätena möter även kommunernas behov.
Båstads kommun hade gärna sett att en översyn av grundutbildningen gjorts i
samband med föreliggande utredning för att skapa en helhet och framgent kunna
matcha ny vidareutbildning.
Examensarbetet är positivt för sjuksköterskans förmåga att arbeta kritiskt och utvecklande och bör därför fortsatt vara obligatoriskt. Dock är det nödvändigt att examensarbetet är förankrat i empirin och tillräckliga resurser för detta bör finnas
inom lärosätena.
Båstads kommun ser förslaget om VULF-avtal som positivt. Ersättningen för VFU
(VULF) skapar utrymme för kompetenshöjning av kommunens sjuksköterskor inom
handledarområdet. Båstads kommun vill därför särskilt poängtera att kommunerna
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ska vara med i denna samverkan för VULF avtal och därmed med tar del av ekonomiska medel utan att det passerar och fördelas av landsting och regioner.
I utredningen läggs fyra förslag fram. Båstads kommun anser att förslaget om att
fasta examensinriktningar (Modell A) är att föredra då de andra presenterade alternativen minskar förutsättningen för arbetsgivaren att kunna värdera innehållet.
Dock bör innehållet i de fasta utbildningarna utvecklas i samverkan mellan lärosäte, landsting/region och kommunal verksamhet och mer anpassas mot verksamhetens behov. Det finns risker med arbetsgivarnas möjlighet till inflytande över lärosätenas utbildningar. Detta problem ses vid undersköterskeutbildningen redan
idag.
Båstads kommun menar att varianten med inriktningar som varje lärosäte bestämmer (Modell B och Modell C) är svår att få översikt i för arbetsgivaren. Det finns risker med att vården i förlängningen blir ojämlik utifrån detta förslag. För arbetsgivarens del blir det en svårighet att bedöma om kompetenskravet för vidareutbildningen är enligt behovet. Båstads kommun menar att det i förslaget är oklart varför just
de tre befintliga specialistutbildningarna (akutsjukvård, operation och intensivvård)
betraktas som ”särskilt viktiga för att upprätthålla nödvändiga kompetenser inom
samhället” (Modell C). Ur ett kommunalt perspektiv finns det fler nödvändig kompetensområden inom dagens specialistsjuksköterskor som bör finnas kvar. Till exempel är distriktssjuksköterska med förskrivningsrätt en viktig kompetens inom
kommunal hälso- och sjukvård. Även här ses det åsidosatta kommunala perspektivet.
Särskilt krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen ser Båstads kommun som positivt och det bör regleras och inte vara upp till
varje lärosäte att besluta om.
Slutligen vill Båstads kommun poängtera att utredningens förslag om fortsatt statligt ansvar över utbildningen tolkas som positivt. Även det nationella rådet är positivt men kommunal representation även i denna grupp är nödvändigt.
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