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Svar på Betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska –
ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen tagit del av betänkandet ”Framtidens specialistsjuksköterska –
ny roll, nya möjligheter” (SOU 2018:77). Vi välkomnar utredningens ambition att utifrån en
förankring i forskning och beprövad erfarenhet stärka kopplingen mellan högskolan och den
evidensbaserade vården, samt ambitionen att via förändringar inom högskolan och hälsooch sjukvårdshuvudmännen öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Utredningen är
gediget utförd med en bra bakgrundsbeskrivning av lärosätenas och hälso- och
sjukvårdshuvudmännens utmaningar gällande specialistsjuksköterskeutbildningen.
Region Jämtland Härjedalen delar utredningens uppfattning att en utveckling av
specialistsjuksköterskans roll och arbetsuppgifter är en förutsättning för att klara av
framtida kompetensförsörjning och den transformering som Sveriges vård och omsorg står
inför. Det är också ett viktigt steg i att öka patientnöjdheten, speciellt inom vårdens förmåga
att ge information och engagera patienterna i egenvård. Vidare delar Region Jämtland
Härjedalen utredningens åsikt om att det krävs ökad satsning på vårdvetenskaplig forskning
och förenade anställningar för att öka specialistsjuksköterskans utbildningskvalitet. Region
Jämtland Härjedalen ser mycket positivt på att en ny yrkesexamen som avancerad klinisk
specialistsjuksköterska (AKS) om 120 högskolepoäng på avancerad nivå införs inom
högskolan. Denna yrkesexamen, speciellt inom primärvård eller nära vård, kan vara en
förutsättning för att driva en jämlik hälso- och sjukvård även i glesbygdsområden. Vi ser
inget hinder i att specialistsjuksköterskeexamen även fortsättningsvis ska vara en akademisk
yrkesexamen om 60 högskolepoäng och att specialisering anges mot tre särskilda områden,
anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård, samt en öppen
specialistsjuksköterskeinriktning. Region Jämtland Härjedalen ser även positivt på de delar
av utredningen som beskriver förslag om avtal för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och
forskning (VULF avtal). Vi tror denna åtgärd kan stärka kvalitén på hälso- och
sjukvårdshuvudmännens verksamheter och samtidigt öka lärosätenas kvalité på
omvårdnadsutbildningarna.
Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till att specialistsjuksköterskan ska ha
möjlighet till fortbildning, men vi ställer oss negativa till förslaget om detta ska regleras via
lagstiftning. Fortbildning måste styras av verksamhetens behov och den enskilde
medarbetarens ansvar att vidareutbilda sig.

Svar på remissen har arbetats fram av avdelningen för forskning, utbildning och
utveckling. Remissen ska besvaras senast den 11 mars.
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Regiondirektörens förslag
Upprättat förslag till svar på Betänkandet SOU 2018:77 Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter antas.
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