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Yttrande över betänkandet – Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll nya möjligheter (SOU
2018:77) U2018/04219/UH
Region Halland har av Utbildningsdepartementet givits möjlighet att lämna
synpunkter på betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll nya
möjligheter (SOU 2018:77).
Region Halland kommenterar vissa delar av Utbildningsdepartementets förslag.
Ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeutbildning
Region Halland förordar modell C, med fasta inriktningar såsom IVA, operation
och anestesi med motiveringen att dessa inriktningar är riktade mot verksamheter
där vården är mest avancerad rent medicinskt och där det redan vid starten av en
anställning behövs den specialistkompetens som specialistutbildningen ger.
Vidare ser Region Halland att det behövs olika former av vidareutbildning och
kompetensutveckling även inom flera andra medicinska områden. Dessa behöver
kunna användas flexibelt och inriktningar kan variera och utvecklas över tid. En
framtida samhällsutmaning är t ex den nära vården med allt fler multisjuka äldre
och ökande psykisk ohälsa. Därför är kommunernas involvering i planering och
utveckling av sjuksköterskornas roll och kompetens central.
Region Halland anser att för att få ut värde av en öppen inriktning krävs det
utvecklat samarbete mellan vårdgivarna och högskolor/universitet. Vårdgivarna
behöver förbättra förmågan att beskriva och kommunicera kring kompetensbehov.
För att ytterligare stärka utbildningsaktörernas roll i kompetensförsörjningen
behöver den statliga styrningen gentemot lärosäten tydliggöras så att de får ett
uttalat ansvar för att bidra till vårdgivarnas kompetensförsörjning.
Utmaningen vad gäller öppen inriktning på specialistsjuksköterskeutbildning är
likvärdig kvalitet på nationell nivå. Risken är stor att ett stort ansvar för bedömning
av faktisk kompetens lämnas över till den anställande verksamhetschefen. Denna
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kontext behöver tas i beaktning innan öppen inriktning kan bli aktuell för
realisering.

Avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS)
Utredningen visar på att vårdgivarna redan idag har svårigheter att tydliggöra och
använda den särskilda kompetens som specialistutbildade sjuksköterskor har i
förhållande till allmänsjuksköterskor. Att då lösa dessa svårigheter med ännu en
yrkesroll ställer sig Region Halland tveksam till. Förslaget med att införa AKS kan
skapa ytterligare gränsytor mellan olika roller och kompetenser i hälso- och
sjukvården där vi redan idag upplever problem med otydlighet.
Möjligen kan det finnas geografiska områden i landet eller i den nära vården som
kan vara lämplig för AKS.
Region Hallands bedömning är dock att ett införande av AKS inte gynnar den
samlade kompetensförsörjningen av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Krav på fortbildning i lagstiftning och föreskrift
Region Halland anser inte att krav på fortbildning ska styras i lagstiftning och
föreskrifter. Det ligger på vårdgivaren att se till att medarbetarna har rätt
kompetens. Fortbildning och kompetensutveckling måste utgå ifrån
verksamhetens behov och med hjälp av ramverk och strukturerad
kompetensutveckling hos arbetsgivaren finns bättre möjligheter att få till stånd
fortbildning/kompetensutveckling än via krav i lagstiftning och föreskrifter.
VULF-avtal och ökade forskningsmedel
Region Halland ställer sig positiv till utredningens förslag om VULF-avtal med
ökad ersättning för VFU. Att det gemensamma ansvaret för vårdgivare och
universitet betonas ifråga om utformning och genomförande i syfte att säkerställa
tillräcklig mängd VFU-platser av hög kvalitet anser Region Halland vara av vikt.
Region Halland ser heller inga hinder med att ha olika ersättningsnivåer/avtal för
grundutbildning och specialistutbildning.
Vidare är det värdefullt att den vårdnära forskningen finns med i avtalet men en
tydligare beskrivning om vad som avses med vårdnära forskning önskas.
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Ökat antal fristående kurser
Region Halland ställer sig positiv till utredningens förslag om öronmärkta medel för
fler fristående kurser inom ramen för högskolans utbud.
Specialiströntgensjuksköterskeexamen
Region Halland ställer sig bakom förslaget om att Universitetskanskersämbetet
ska utreda frågan om specialiströntgensjuksköterskeexamen vidare.
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