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§ 26
Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska.
Ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Ärendenr 2018/818-1.3.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta remissvaret som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har fått möjlighet att lämna remissvar till betänkandet
Framtidens specialistsjuksköterska, ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
Luleå kommun instämmer i utredarnas förslag gällande tillgång och behov av
specialistsjuksköterska (avsnitt 9.2), åtgärder som krävs för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet (avsnitt 9.3), ny yrkesexamen
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen (avsnitt 9.5) samt en ny
examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen (avsnitt 9.6).
Luleå kommun instämmer inte i utredarnas bedömning gällande den
marginella ekonomiska konsekvensen av förslaget, eftersom den ekonomiska
satsningen personalmiljarden inte har tillförts till kommunens hälso- och
sjukvård. Luleå kommun anser att det finns behov av ytterligare utredning
gällande kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar om avancerad klinisk
specialistsjuksköterska anställs i kommunen.
Socialnämndens arbetsutskott har 2019-02-07 § 8 föreslagit socialnämnden
besluta anta remissvaret som sitt eget.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•

Socialförvaltningens förslag avseende remiss av betänkandet
Framtidens specialistsjuksköterska, ny roll, nya möjligheter (SOU
2018:77), SOC Hid: 2019.254

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Kommunledningsförvaltningen
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•
•
•

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-07 § 8,
SOC Hid: 2019.332
Remissvar på Framtidens specialistsjuksköterska, ny roll, nya
möjligheter, SOC Hid: 2019.263
Sammanfattning av remissen Framtidens specialistsjuksköterska, ny
roll, nya möjligheter. Betänkande av Utredningen om
specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och
sjukvårdsutbildningar (SOU 2018:77), SOC Hid: 2018.2597

Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Kommunledningsförvaltningens kansli
Verksamhetschef hälso- och sjukvård
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Remissvar – Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll,
nya möjligheter (Dnr U2018/04219/UH) Betänkande SOU
2018:77
Luleå kommuns ställningstagande
Luleå kommun har fått möjlighet att lämna remissvar till betänkandet
Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
Luleå kommun instämmer i utredarnas förslag gällande tillgång och behov av
specialistsjuksköterska (avsnitt 9.2), åtgärder som krävs för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet (avsnitt 9.3), ny yrkesexamen
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen (avsnitt 9.5) samt en ny
examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen (avsnitt 9.6).
Luleå kommun instämmer inte i utredarnas bedömning gällande den
marginella ekonomiska konsekvensen av förslaget eftersom den ekonomiska
satsningen personalmiljarden inte har tillförts till kommunens hälso- och
sjukvård. Luleå kommun anser att det finns behov av ytterligare utredning
gällande kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar om en avancerad klinisk
specialistsjuksköterska anställs i kommunen.

Sammanfattning
Avsnitt 9.2 Tillgång och behov av specialistsjuksköterska. Utredningen
föreslår att vårdgivarna ska använda ledningssystemet som verktyg gällande
kompetensförsörjning och kompetensutveckling av avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Luleå kommun
instämmer i detta då det är av vikt för att säkra kvaliteten i hälso- och
sjukvården. Utredarna bedömer att en ökad kostnad för vårdgivarna kommer
att vara marginell utifrån deras förslag samt noterar att tillförda medel i form
av personalmiljarden kan användas till vidareutbildning. Luleå kommun
instämmer inte i utredarnas bedömning gällande den ekonomiska
konsekvensen. Eftersom den ekonomiska satsningen personalmiljarden inte
har tillförts till kommunens hälso- och sjukvård, kommer förslaget innebära
betydande kostnader för kommunerna.
Avsnitt 9.3 Åtgärder som krävs för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet. Utredarna bedömer att vårdgivarna bör tillskapa specifika
anställningar för specialistsjuksköterska. Luleå kommun instämmer i
utredarnas bedömning för att på så sätt synliggöra och värdesätta
specialistutbildning. Luleå kommun instämmer dock inte i utredarnas
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bedömning om att det blir en marginell påverkan på kostnad för vårdgivaren
(se ovan 9.2)
Avsnitt 9.5 Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen. Utredningens
förslag är att föra in en ny yrkesexamen på avancerad nivå, avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen om 120 högskolepoäng.
Luleå kommun instämmer i detta och anser att behovet finns. Hemsjukvården
skulle då få möjlighet att samverka med avancerad klinisk
specialistsjuksköterska inom primärvården. Utredarna nämner enbart att
dessa kommer att behövas på hälsocentral och i slutenvård. Kommunens
hemsjukvård nämns inte som förslag i utredningen. Kommunerna har hälsooch sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå. Om en avancerad klinisk
specialistsjuksköterska anställs inom kommunen och därmed tar över delar av
läkares arbetsuppgifter, anser Luleå kommun att kommunernas hälso- och
sjukvårdsansvar behöver utredas ytterligare, dvs vilken vårdnivå som
hemsjukvården ska ansvara för.
Avsnitt 9.6 En ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen.
Utredningens förslag är att specialistsjuksköterskeexamen för specialisering
ska utgöras av en yrkesexamen på avancerad nivå om 60 högskolepoäng.
Utredarna förordar en modell där specialiseringen är ett öppet område som
olika lärosäten kan besluta om. Luleå kommun instämmer i förslaget då
dagens nuvarande distriktssköterskeutbildning inte är anpassad till
hemsjukvårdens uppdrag. Genom utredarnas förslag kan nya områden för
specialisering utvecklas, exempelvis mot hemsjukvård, psykiatri, palliativ
vård.

Beslutsunderlag
•

Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter.
Betänkande av Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och
vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (SOU 2018:77).

För Luleå Kommun

Lena Kruse

