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Umeå universitets svar på promemorian Reglering av
undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Umeå universitet har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian Reglering av
undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 202:15).
Övergripande och sammanfattande synpunkter
Umeå universitet instämmer i remissens förslag om att reglera undersköterskeyrket och har i
svaret till tidigare slutbetänkande ställt sig bakom förslaget att skydda yrkestiteln undersköterska
som bör innebära en ökad kvalitet och säkrare vård.
Umeå universitet vill i sammanhanget lyfta frågan om det alltmer frekventa användandet av
yrkestitlar med tillägget -assistent, t.ex. läkarassistent och sjuksköterskeassistent. Titeln används
ofta i sammanhang då personal som ännu inte uppfyller kravet för legitimation och ej heller kravet
för att kunna tillförordnas inom ett legitimationsyrke. Då titeln läkarassistent och
sjuksköterskeassistent används förknippas det av allmänheten med kompetens i linje med de som
har legitimation. Dock har dessa inte fått kvalitetsstämpeln att vara legitimerad. Universitetet
föreslår därför att Socialdepartementet tillsätter en utredning som ser om det är ett problem att
snarlika yrkestitlar till legitimationsyrkena används frekvent av regioner och privata vårdgivare.
En annan viktig aspekt är att såväl läkarstudenter som sjuksköterskestudenter ofta arbetar som
undersköterskor inom sjukvården under de tidiga terminerna. Vårdpersonal med legitimation från
tredje land arbetar ofta som undersköterskor för att lära sig mer om det svenska systemet och för
att lära sig språket. Det ger värdefull arbetslivserfarenhet och utgör ett utmärkt komplement till
högskolestudier. Det är viktigt att möjligheten kvarstår även i framtiden att utifrån
högskolemeriter kunna uppfylla kompetenskraven utifrån definitionen "motsvarande kompetens".
Umeå universitet har en fråga/reflektion som indirekt berör legitimationsyrken kopplat till
Socialstyrelsens uppgift i ärendet. I rapporten finns en del antaganden om antal som kan tänkas
ansöka om bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska, det anges bland annat; ”Om
Socialstyrelsen skulle få ta emot 170 000 ansökningar om skyddad yrkestitel skulle det för 50
årsarbetskrafter på myndigheten ta Socialstyrelsen drygt tre och ett halvt år att handlägga alla
ärendena”. Det innebär med det antagandet en ansenlig mängd ansökningar för Socialstyrelsen att
handlägga. Detta finns inte med i remissens konsekvensanalys och Umeå universitet ser därför en
risk att denna nya stora arbetsuppgift för Socialstyrenen kan medföra att utfärdanden av
legitimationer och intyg på specialistkompetens påverkas, med risk för betydligt förlängda
handläggningstider. Umeå universitet anser att förslaget att reglera kompetenskraven för
undersköterskor inte får medföra försämringar för andra som ansöker om legitimation och
specialistbevis.
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Remissvaret har på Umeå universitets vägnar beslutats av undertecknad, dekan vid Medicinska
fakulteten, efter beredning av Magnus Hultin, programdirektör för läkarutbildningen och Kerstin
Viglund, programrådsordförande för sjuksköterskeprogrammen. Handläggande tjänsteman och
föredragande har varit kanslichefen Ann-Christin Edlund.
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