
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synpunkter från Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård avseende 
SOU 2019:20, betänkande av utredningen Reglering av yrket undersköterska 
  
Riksföreningen välkomnar förslaget om skyddad yrkestitel för yrket undersköterska, och välkomnar en 
likvärdig, nationell utbildning med krav på godkända kurser. Hög kvalitet i vården kräver medarbetare 
med rätt kompetens. Vidare instämmer Riksföreningen i förslaget att yrket undersköterska ska regleras 
genom skyddad yrkestitel och inte genom legitimation.  
 
En skyddad yrkestitel för undersköterskor kan bidra till kvalitet, patientsäkerhet, ett hälsofrämjande 
arbetssätt och en jämlik vård. Den underlättar kompetensplanering och arbetsfördelning. Tydliga 
förväntningar på undersköterskans kompetens ger ökad trygghet för arbetsgivare och medarbetare liksom 
för patienter, anhöriga och allmänhet.  
 
Utredningen förslår att Socialstyrelsen förtydligar att lämplig kompetens för delegering för 
läkemedelshantering är undersköterska. Riksföreningen instämmer. Idag delegeras läkemedelshantering, 
framför allt i den kommunala hälso- och sjukvården, ofta till medarbetare utan grundläggande utbildning 
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta innebär en belastning för sjuksköterskor och specialist-
sjuksköterskor inom vård av äldre, både avseende arbetsbörda och avseende etisk stress. Delegering sker 
inte sällan utifrån organisatoriska krav i stället för vad som är bäst för varje enskild patient. Säkerställande 
av mottagarens kompetens liksom uppföljning av delegeringar brister. Slentrianmässig delegering innebär 
en patientsäkerhetsrisk. Det är viktigt att vårdgivare planerar organisationen utifrån kompetens och inte 
enbart utifrån personer på ett schema. Tydliga kompetenskrav kring bl.a. sjukdomslära och läkemedel 
borde också rent praktiskt medföra att utbildningar i läkemedelshantering för undersköterskor kan inriktas 
på fördjupad förståelse och handledning i stället för att, som idag, främst handla om mycket basala 
kunskaper och praktiska arbetsmoment.  
 
Riksföreningen instämmer i förslagen att Socialstyrelsen ska vara ansvarig myndighet och bland annat 
meddela föreskrifter om kompetenskriterier, samt att en myndighet ges ansvar för kompetensvalidering. 
Riksföreningen välkomnar också förslaget att regeringen genom lämplig myndighet ska följa upp 
genomförandet. Riksföreningen har inget att invända mot föreslagna författningsändringar. 
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