1(2)

Datum

Diarienummer

2019-03-07

2018/1832 A15

Telefon

0520-22 30 00
e-post

registrator@hv.se

Utbildningsdepartementet

Remiss av betänkandet av utredningen om
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sjukvårdsutbildningar: Framtidens specialistsjuksköterska- ny roll, nya
möjligheter (SOU 2018/77)

Högskolan Väst överlämnar härmed sitt svar på ovan nämnda remiss.
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Martin Hellström efter föredragning av Britt
Hedman Ahlström. I handläggningen har även Margareta Karlsson, Håkan Nunstedt och
Ragnar Håkansson deltagit.
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Remiss av betänkandet av utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning
och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar: Framtidens
specialistsjuksköterska- ny roll, nya möjligheter. (SOU 2018:77)
Övergripande kommentarer
Högskolan Väst ställer sig generellt bakom de utgångspunkter och förslag från utredningen för
förstärkning av specialistsjuksköterskans professionella kunskapsbas, liksom till de flesta förslagen
som framförs angående behovet av en ny examensordning för specialistsjuksköterskeprogrammen.
Lärosätet ställer sig även positivt till utredningens förslag modell C för
specialistsjuksköterskeexamen 9.6.2. Högskolan Väst har dock invändningar mot några av
utredningens förslag.
Högskolan Västs invändningar
Högskolan Väst ställer sig inte bakom att generell magisterexamen för specialistsjuksköterskor
särskiljs från yrkesexamen, alternativt slopas, som diskuteras av utredningen i stycket 6.7.2. De
dubbla examina bör vara kvar. Ett identiskt innehåll för yrkesexamen och magisterexamen är tvärt
emot vad utredningen framför, en nödvändighet för att upprätthålla dels nivå och vetenskaplig
kvalitét i yrkesexamen, dels borgar det för ett upprätthållande av kvalitet och patientsäkerhet i hälsooch sjukvårdens verksamheter, som ska vila på vetenskaplig grund.
Högskolan Väst ställer sig inte heller bakom utredningens förslag till konstruktion av utbildning till
avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS) som ett eget utbildningsspår utan kopplingar till
yrkesexamen och generell magisterexamen i specialistsjuksköterskeprogrammen, och utan praktisk
erfarenhet av sjuksköterskeyrket. En ny och ytterligare utbildningsnivå och funktion för
specialistsjuksköterskor (möjligen kallad AKS, möjligen med ett annat mellanled) är relevant för
vårdens och samhällets framtida kompetensbehov. En ytterligare utbildningsnivå omfattande 60hp
med ämnesprogression, för specialistsjuksköterskor med yrkesexamen och magisterexamen
motsvarande 60hp som förkunskaper samt 1 års erfarenhet av sjuksköterskeyrket, bör vara tillgänglig
för studenter från samtliga specialistsjuksköterskeinriktningar att söka. Den nya utbildningsnivån bör
leda till yrkesexamen (möjligen kallad AKS) och samtidigt och med identiska kursmål, till en
masterexamen. 9.5.

