Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-02-20

§ 23

Dnr SN 2018/00375

Remiss från regeringskansliet gällande betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter SOU
2018:77
Sammanfattning

Socialnämnden ser positivt på utredningen med anledning av som utredningen kommer
fram till att bristen på specialistsjuksköterskor urholkar hälso- och sjukvårdens möjligheter att säkerställa hälsa, lindra lidande och främja en värdig död.
Socialnämnden delar uppfattningen om att
• specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter bör definieras,
• vid ökad kompetens ska andra arbetsuppgifter följas och ökad lön,
• staten kan till fortbildning vidta krav,
• det inrättas ett VULF-avtal (Verksamhetsförlagd utbildning).
Socialnämnden delar inte utredningens uppfattning att det enbart ska finnas tre särskilda
områden för examina. Socialnämnden anser att det krävs fyra områden och det fjärde
ska vara distriktssköterska. Socialnämnden delar heller inte uppfattningen att särskild
behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen kan utgöra ett hinder för
försörjningen av specialistsjuksköterska. Socialnämnden anser att det krävs yrkeserfarenhet i minst två år för att kunna tillgodogöra sig utbildningen till fullo.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2019-02-06 § 5.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-28.
Socialtjänstens remissvar 2019-01-26.
Regeringskansliets remiss 2018-12-18.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att till utbildningsdepartementet avge remissvar 2019-01-26.

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2019-02-27
Ann-Charlott Gustafsson, Camilla Josefsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-28 intygar
Charlotte Larsson
Expedierat 2019-02-28
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utbildningsdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Remissvar
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Dnr:

2019-01-26

Handläggare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Doris Söderman
Telefon: 0522- 69 70 36
doris.soderman@uddevalla.se
Avdelningschef Hälso- och sjukvård
Christer Fransson
Telefon: 0522-69 76 46
christer.fransson@uddevalla.se

Socialnämnden i Uddevalla kommuns remissvar på
Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya
möjligheter – SOU 2018:77
Betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya
möjligheter (SOU 2018:77) är nu på remiss och svar ska lämnas till
Utbildningsdepartementet den 11 mars 2019

Socialnämnden i Uddevalla kommun ser positivt på utredningen med
anledning av som utredningen kommer fram till att bristen på
specialistsjuksköterskor urholkar hälso- och sjukvårdens möjligheter att
säkerställa hälsa, lindra lidande och främja en värdig död. Socialnämnden
delar också utredningens uppfattning att kompetensen behöver ökas i
verksamheterna så att kvaliteten i vården ökar, och att främja yrkets
attraktivitet. För att öka tillgången krävs det åtgärder på kort och lång sikt,
enligt utredningen. Socialnämnden delar också uppfattningen som
utredningen kommer fram till att arbetsgivarna saknar kunskap om vad
specialistsjuksköterskas kompetens består i och vilka arbetsuppgifter som
ingår i yrket, vilket ytterst kan påverka lönebildningen negativt då
arbetsgivarna inte känner till vad som ska lönesättas.
Förslag på åtgärder enligt utredningen

Socialnämnden delar uppfattningen om att;
• vårdgivarna bör definiera i ledningssystemet
specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter så att dessa synliggörs och
värdesätts korrekt i systemet för arbetsidentifikation och lönesättning
• ökad kompetens ska innebära andra arbetsuppgifter och ökad lön
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•
•
•

•

rekryteringen av specialistsjuksköterskor är ett område som kan
förbättras genom att platsannonser anger vilken specialitet som söks
i de anställningar som utlyses
staten kan vidta krav på att det ska ske fortlöpande fortbildning för
att Sverige ska uppfylla kravet i yrkeskvalifikationsdirektivet
2013/55/EU för att öka patientsäkerheten
det ska ske ett ökat antal fristående kurser i högskolan inom
ämnesområden som är relevanta för avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterska, och
specialistsjuksköterskor.
den vårdvetenskapliga forskningen och den verksamhetsförlagda
utbildningen behöver stärkas i form av ett avtal. VULF-avtal
(Verksamhetsförlagd utbildning) bör ingå mellan staten och
vårdgivarna, motsvarande det så kallade ALF-avtalet (läkarnas).

En förändrad specialistsjuksköterskeexamen

Socialnämnden förordar modell C:
Enligt utredningen ska det för examen anges tre särskilda områden för specialisering
såsom anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Socialnämnden i
Uddevalla kommun anser att även distriktssköterskeutbildningen ska ingå, samt att det i
distriktssköterskeutbildningen förutom vårdvetenskap även ska ingå akutsjukvård.
Utbildningen bör då bli längre med 30 högskolepoäng. Socialnämnden i Uddevalla
kommun saknar i remissförslaget en plan hur sjuksköterskorna ska kunna tillgodogöra
sig all vidareutbildning utan att få betalt för det. Betald utbildningen är en förutsättning.
En modell liknande läkarnas borde införas där specialistutbildning ingår i särskilda
tjänster. Vården i kommunen har förändrats över tid till att det bedrivs en mycket
avancerad hälso- och sjukvård i hemmen. Förutom dessa fyra examina ska det finnas
utbildningar efter vårdens behov som ska ske i samarbete med vården och lärosätena.
Kraven för tillträde till specialistsjuksköterskeexamen

Socialnämnden delar inte uppfattningen som utredningen kommer fram till
att särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen
kan utgöra ett hinder för försörjningen av specialistsjuksköterskor.
Socialnämnden anser att en grundutbildad sjuksköterska ska ha arbetat
minst två år inom akutsjukvården innan en specialistutbildning kan sökas.
Socialnämnden anser att det är viktigt att sjuksköterskan träffat många
patienter för att kunna bedöma sjukdomssymtom, lära sig det viktiga mötet
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med patienten för att se hela människan i sitt sammanhang. På så vis kan
sjuksköterskan ta till sig specialistutbildningen på rätt sätt.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterska införs som nytt reglerat
yrke

Socialnämnden ser positivt på förslaget med en ny tvåårig utbildning för
sjuksköterskor till avancerad klinisk sjuksköterska (AKS). Socialnämnden
delar uppfattningen som utredningen kommer fram till att vården överlag
blivit mer komplex både medicinskt och tekniskt samtidigt som antalet
vårdplatser minskat samt att vården bedrivs till stor del idag utanför
sjukhusen. Utbildningen ska ge sjuksköterskan de verktyg som behövs för
att kunna ta ett helhetsansvar för patienten inom valt område för
specialiseringen. Socialnämnden ser positivt på att yrkesrollen kan öka
attraktiviteten för sjuksköterskor genom att utgöra en ytterligare karriärväg.
Samt att den avancerade sjuksköterskan ska kunna driva egna mottagningar,
diagnostisera sjukdom och ohälsa, remittera vid behov, ge egenvård,
undervisa och handleda kollegor och studenter samt koordinera vårdinsatser.
Socialnämnden anser att detta yrke behövs framförallt inom den kommunala
hälso- och sjukvården.
Ett råd under regeringen för samverkan på nationell nivå

Socialnämnden ser positivt på att ett råd inom Regeringskansliet bildas som
kan ge regeringen fortlöpande information i frågor om
kompetensförsörjningen och samverkan mellan staten och huvudmännen,
för nämnda yrkesgrupper.

Tjänsteskrivelse
2019-01-28

Handläggare

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Doris Söderman
Telefon 0522-69 70 36
doris.soderman@uddevalla.se

Socialnämnden i Uddevalla kommuns remissvar på Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter – SOU
2018:77
Sammanfattning

Socialnämnden ser positivt på utredningen med anledning av som utredningen kommer
fram till att bristen på specialistsjuksköterskor urholkar hälso- och sjukvårdens
möjligheter att säkerställa hälsa, lindra lidande och främja en värdig död.
Socialnämnden delar uppfattningen om att;
• specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter bör definieras,
• vid ökad kompetens ska andra arbetsuppgifter följas och ökad lön
• staten kan till fortbildning vidta krav
• det inrättas ett VULF-avtal (Verksamhetsförlagd utbildning)
Socialnämnden delar inte utredningens uppfattning att det enbart ska finnas tre särskilda
områden för examina. Socialnämnden anser att det krävs fyra områden och det fjärde
ska vara distriktssköterska. Socialnämnden delar heller inte uppfattningen att särskild
behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen kan utgöra ett hinder för
försörjningen av specialistsjuksköterska. Socialnämnden anser att det krävs
yrkeserfarenhet i minst två år för att kunna tillgodogöra sig utbildningen till fullo.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-28
Socialtjänstens remissvar 2019-01-26
Regeringskansliets remiss 2018-12-18
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att till utbildningsdepartementet avge remissvar 2019-01-26.

Malin Krantz
Socialchef

Expediera till

Doris Söderman
Medicinsk ansvarig sjuksköterska
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