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Remiss från Utbildningsdepartementet om Framtidens
specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

HVO-2018-3510
Sammanfattning

Utredningen om specialistssjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och
sjukvårdsutbildningars betänkande Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU
2018:77) har skickats på remiss till Malmö stad och bland annat hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
Utredningens uppdrag har varit att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med
översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade
behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta
som specialistsjuksköterska.
Utredningen anser att den nuvarande specialistsjuksköterskeexamen inte ensam kan förse
vården med de kompetenser som efterfrågas i vare sig dagens eller framtidens vård.
Utredningen föreslår därför, utöver förändringar i specialistsjuksköterskeexamen, införandet
av ett nytt yrke: avancerad klinisk sjuksköterska (AKS). Endast sjuksköterska som tagit ut en
yrkesexamen som avancerad klinisk sjuksköterska får arbeta som AKS.
Förvaltningen ställer sig positiv till många förslag i utredningens betänkande, bland annat till
förslaget om den nya yrkesrollen i avancerad klinisk sjuksköterska. Däremot är nämnden
kritisk till att förslaget inte omfattar en magisterutbildning eller innehåller krav på
yrkeslivserfarenhet. Förvaltningen vill också särskilt lyfta att den ställer sig kritisk till att
hemsjukvården inte ges större utrymme i betänkandets förslag.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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