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Bilaga 1 

Remissvar avseende SOU 2018:77, Framtidens specialistsjuksköterska 

– ny roll, nya möjligheter 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har beretts möjlighet att 

ge synpunkter på betänkande av Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och 

vissa andra hälso- och sjukvårdsfrågor (SOU 2018:77). 

Övergripande synpunkter 

 

Utredningen om framtidens specialistsjuksköterska är välkommen, dels med tanke på 

vårdens utveckling med ett förändrat kompetensbehov, dels vårdens svårigheter att 

rekrytera och behålla sjuksköterskor. SBU instämmer i att specialistutbildningarna för 

sjuksköterskor behöver anpassas i enlighet med vårdens förändrade förutsättningar. 

SBU instämmer också i att särskilda befattningar som specialistsjuksköterska kan bidra 

till att sjuksköterskor genomgår specialisering och att de också stannar kvar i vården om 

möjligheterna till utveckling inom yrket ökar. SBU är positiva till att förslaget 

innehåller möjligheter för sjuksköterskor att arbeta med och utveckla sin kompetens 

inom forskning. Det kan bidra till en bredare tillgång av omvårdnadskompetens i SBU:s 

egna projekt, vilket i sin tur kan ge ett mervärde för vården. 

 

Särskilda synpunkter 

Avsnitt 9.8.2. Utredningen föreslår att staten och vårdgivare som har delansvar för 

utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen (och den föreslagna 

utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS) ingår avtal som 

motsvarar ALF-avtal för läkare (enligt förslaget benämnda VULF-avtal). SBU ser 

positivt på förslaget om samarbete om, och medel för, utbildning och forskning även för 

specialistsjuksköterskor, men påpekar samtidigt att det finns fler professioner inom 

hälso- och sjukvården för vilka liknande avtal också vore önskvärda. Vi skulle därför 

vilja se en diskussion om behovet och konsekvenserna av separata avtal för olika 

professioner kontra samordning av sådana avtal även med andra grupper som till 

exempel arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister med flera. 
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Avsnitt 9.8.3 Utredningen föreslår en ändring i högskolelagen och 

högskoleförordningen som ska tydliggöra att en anställning som lärare vid en högskola 

kan vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för 

utbildning och forskning inom medicin och vårdvetenskap. Möjligheten till förenade 

anställningar finns redan idag, men om vi tolkat förslaget rätt namnger man i 

nuvarande lag och förordning enbart en begränsad lärargrupp (läkare eller 

tandläkare). SBU ser positivt på att man ändrar skrivningen och förtydligar att den 

omfattar även andra professioner inom hälso- och sjukvård och även ämnet 

vårdvetenskap. Vi betonar vikten av att den nya skrivningen inkluderar även andra 

vårdprofessioner.  
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Beslut i detta ärende har fattats 2019-03-06 av generaldirektör Susanna Axelsson. 

Projektledare Anna Christensson har varit föredragande och avdelningschef  

Jenny Odeberg samrådande. 

 


