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Sekos yttrande över SOU 2019:20 – Stärkt kompetens i vård och
omsorg
Seko har fått möjlighet att yttra sig över förslagen i SOU 2019:20 ”Stärkt kompetens i
vård och omsorg” och framför följande synpunkter:
Seko är ett fackförbund som organiserar arbetstagare som arbetar i verksamheter som
är av samhällsintresse och som bedrivs av till exempel myndigheter, samhällsägda och
privata bolag. En av de myndigheter är Statens institutionsstyrelse (SiS) där Seko
organiserar framförallt behandlingsassistenter. Behandlingsassistenter ansvarar för
omvårdnad, trygghet och behandling av klienter. Under de senaste åren har andelen
klienter inom SiS med psykiatriska diagnoser ökat var av kraven på
behandlingsassistenternas kunskaper att kunna agera som psykiatrisk personal också
har ökat. Utöver klienter med psykiatriska diagnoser är det medicinska tillståndet för
många klienter inom SiS, framför allt inom missbruksvården, ofta dåligt. Därför har
Seko i flera år drivit frågan om att SiS ska börja anställa undersköterskor som har till
uppgift att ansvara för den medicinska och psykiatriska behandlingen av klienterna.
Idag uppskattas det finnas knappa hundratalet utbildade undersköterskor anställda
inom SiS men som inte kan använda deras kompetens på rätt sätt då de har en
anställning som behandlingsassistent.
Utifrån av som anförs ovan menar Seko att det är viktigt att en skyddad yrkestitel för
undersköterskor, utbildningar och kompetensbeskrivningar även möjliggör att
myndigheter så som SiS, som är helt eller delvis finansierade av staten, ska kunna ha
medarbetare med undersköterskeutbildning som utföra vissa arbetsuppgifter.
Utöver det som anförs ovan stämmer Seko in i det remissyttrande som skickats in av
Kommunal.
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