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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-20 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Sapko Sinani (C)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Christina Ekdahl (personalföreträdare SACO)
Moana Zillén (strategiska avdelningen)

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2019-02-27

Protokollet omfattar

§27

Underskrifter

Sekreterare

............................................
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Ordförande
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Roko Kursar (L)
Justerande
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Gharib Aly (M)
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Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - Framtidens
specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter SOU 2018:77

FSN-2019-127
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remiss angående remiss om SOU
2018:77, Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.
Funktionsstödsnämnden menar att den kommunala hälso- och sjukvården, i synnerhet inom
funktionshinderområdet, har getts alltför litet utrymme i utredningen. De tre fasta
inriktningar som föreslås är inte de som främst efterfrågas inom funktionsstödsnämndens
verksamheter. I sitt yttrande framför även funktionsstödsnämnden synpunkter kring några av
förslagen i betänkandet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet kring utbildningsdepartementets remiss om
framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
2. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden

Gharib Aly (M) yrkar på att nämnden ska stryka de delar i yttrandet där nämnden föreslås
invända mot betänkandets förslag om att det inte ska krävas arbetslivserfarenhet inför studier
till specialistsjuksköterska eller mot att att magister- eller masterexamen inte föreslås ingå i
utbildningarna.
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag på Alys (M) föreslagna förändring till förmån
för föreliggande förslag till yttrande.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Ajournering

Mötet avbryts (ajourneras) i fem minuter för politisk överläggning.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till föreliggande förslag till
yttrande, dels föreliggande förslag till yttrande med Alys (M) föreslagna förändringar.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar att
bifalla föreliggande förslag till yttrande kring utbildningsdepartementets remiss om framtidens
specialistsjuksköterska.
Reservationer

Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Sapko Sinani (C) reserverar
sig mot beslutet. (Bilaga 1)
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Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Framtidens specialistsjuksköterska
Förslag till yttrande angående remiss från Utbildningsdepartementet - Framtidens
specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter
Följebrev
Framtidens specialistsjuksköterska - sammanfattning
Betänkande av Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20190220
Ärende: FSN-2019-127 Remiss angående remiss från
Utbildningsdepartementet- Framtidens specialistsjuksköterska- ny roll, nya
möjligheter SOU 2018:77
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att man skulle stryka ett stycke i sammanfattningen
och tillhörande text i yttrandet som lyder ” Funktionsstödsnämnden invänder bestämt mot
förslaget att det inte ska krävas arbetslivserfarenhet inför studier till specialistsjuksköterska
och avancerad klinisk specialistsjuksköterska, liksom att magister- eller mastersexamen inte
föreslås ingå i utbildningarna.”. Detta med hänsyn till ordvalen ”invänder bestämt” utan en
utförlig och objektiv konkretisering av utredningens överväganden utifrån nedanstående
argument.
Det råder en brist på specialistsjuksköterskor vilket i dagsläget försämrar vårdkvaliteten,
patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdens möjligheter till att utföra sitt uppdrag. Då
prognosen dessutom påvisar ett fortsatt ökat behov över tid ser vi att man bör ta hänsyn till nya
och flexibla lösningar för att tillgodose detta både på kort- och lång sikt vilket vi menar att
utredningen gör genom att öppna möjligheten för sjuksköterskor att tillgodogöra sig
specialistutbildning även om de ej haft möjlighet att tillförskaffa sig arbetslivserfarenhet.
Utredningen bedömer att krav på särskild behörighet kan utgöra ett hinder för försörjningen
av specialistsjuksköterskor där t.ex. krav på arbetslivserfarenhet utesluter dem som inte haft
möjlighet att tillgodogöra sig detta eller dem som är studiemotiverade direkt efter sin
sjuksköterskeexamen. Moderaterna och Centerpartiet anser att det fortsatt ska vara lärosätena
som sätter upp behörighetskraven för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen.
Utredningen utestänger nämligen inte möjligheten för lärosätena att fortsatt ställa dessa
behörighetskrav men påpekar att krav som ställs på särskild behörighet, i enlighet med
lagstiftningen, måste vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen. Då Moderaterna och Centerpartiet har en liberal syn på individen utesluter inte
vi att även sjuksköterskor liksom andra individer tar in kunskap på olika sätt och att de som
vill läsa till specialistsjuksköterska inte skulle vara mindre benägna att hantera akademisk
kunskap än studenter på andra utbildningar. Det finns utifrån detta synsätt säkerligen många
som kan tillgodogöra sig utbildningen även utan arbetslivserfarenhet vilket är
behörighetskravens syfte. Kan då detta i sin tur öka antalet examinerade
specialistsjuksköterskor prioriterar vi det utifrån samhällets behov.
Vidare menar vi att det utgör ett visst problem att samma utbildningsinnehåll resulterar i olika
uppsättningar av examensmål och examen vilket utredningen lyfter. Moderaterna och
Centerpartiet anser i denna fråga att det är kompetensen man utvinner av sin utbildning och
syftet med examensmålen som är av relevans för examen och därefter resultatet av ens
praktiska arbete i yrkesrollen. Utbildningens innehåll måste planeras och genomföras optimalt
utifrån vad det är man efterfrågar vilket kan åsidosättas om det är andra faktorer som
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prioriteras framför kvaliteten. Vi har i grunden inga invändningar mot att man tar en generell
och en yrkesexamen men i detta fall är det samma utbildningsinnehåll varpå risken finns att
man missar vikten av skillnaden mellan de olika examensmålen. Utifrån detta perspektiv hade
vi önskat vidare eftertanke och inte utestängt utredningens överväganden med att vi ”invänder
bestämt”.
.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Sapko Sinani (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-02-20
Ärende: 3: FSN-2019-127

Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet – Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter SOU 2018:77

Vi Sverigedemokrater anser det vara av utomordentlig vikt för patientsäkerheten, att
nämnda utbildningar innefattar yrkespraktisk vana vid liknande arbete. Vi ser enbart
fördelar med specialutbildning samt möjligheten till att läsa in både magister och/eller
kandidatexamen. Detta gynnar både vårdtagare och sjuksköterskor.
Vi instämmer till fullo i Funktionsstödsnämndens yttrade.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

