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2019:20)
Linnéuniversitets svar
Linnéuniversitet tillstyrker utredningens förslag att yrket undersköterska regleras
med en skyddad yrkestitel. Linneuniversitet delar utredningens ställningstagande att
undersköterskor inte bör legitimeras.
Övriga kommentarer
Komplexiteten inom dagens hälso- och sjukvård samt vård och omsorg kräver
precis som högskoleyrken i denna sektor en viss subspecialisering även för
undersköterskor. Med tanke på den mångfald av omvårdnadsutbildningar som idag
existerar på gymnasienivå eller som eftergymnasial KY-utbildning torde det uppstå
avgränsningsproblem att definiera när en specifik genomgången utbildning kan
utgöra grund för att den enskilde hos Socialstyrelsen kan erhålla skyddad yrkestitel
som undersköterska. Det ter sig svårt att bedöma hur effektivt ett nationellt
yrkespaket för undersköterskeutbildning kommer att vara att likrikta dagens
utbildningar.
Tidshorisonten med ikraftträdande först år 2025 är väl tilltagen men torde behövas
för att bygga upp den administration som krävs för att klara handläggning av de
stora volymer av ansökningar som kan förväntas.
Ur rekryteringssynpunkt för vidare studier på högskola bedömer Linnéuniversitet att
förslaget är neutralt. Till högskolans vårdutbildningar, företrädesvis
sjuksköterskeutbildning, söker såväl personer som genomgått
omvårdnadsprogrammet som personer med annan behörighetsgivande
gymnasiebakgrund.
Betänkandet är oklart på punkten vad en skyddad yrkestitel innebär i
yrkesutövningen för den enskilde. Betänkandet innehåller inget förslag till
förtydligande om möjlighet till ingripande från tillsynsmyndigheterna
Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg ifall en person med skyddad
yrkestitel som undersköterska skulle agera på ett sätt så att om det vore en
legitimerad person någon av tillsynsmyndigheterna kunnat ingripa. Istället belyses
under 4.9 den oklarhet som finns i tolkning mellan de två myndigheterna kring
undersköterskors ställning som hälso- och sjukvårdspersonal och därmed
förknippade tillsynsåtgärder. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv kan det därför
behövas ett förtydligande om vilka reella kompetenskrav som ska vara uppnådd för
att erhålla skyddad yrkestitel som undersköterska med tanke på delegeringar som
högskoleutbildade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård ger till
undersköterskeutbildad personal.
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