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Landstingsstyrelsen

Yttrande över rapporten omvårdnadsassistenters kompetens

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg

ÄRENDET
Socialstyrelsen har berett landstinget möjlighet att yttra sig över rapporten omvårdnadsassistenters kompetens.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som yttrande till Socialstyrelsen överlämna bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Ingela Nylund Watz

Lars Dahlberg

Anders Lönn

Bilaga
Socialstyrelsens rapport Omvårdnadsassistentens kompetens
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialstyrelsen har berett landstinget möjlighet att senast den 16 januari 2006 yttra sig
över rapporten ”omvårdnadsassistenters kompetens”.
En sammanfattning över rapporten bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Bitr.landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 3 januari 2006 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att som svar överlämna direktörens utlåtande.
Stockholms läns landsting (SLL) ställer sig tveksam till Socialstyrelsens förslag till grundläggande yrkeskompetens som omvårdnadsassistent. Den kompetens som beskrivs är mera
anpassad till kommunal vård och omsorg än till de kunskaper hälso- och sjukvården behöver för personer som arbetar med grundläggande omvårdnad.
Benämningen omvårdnadsassistent omfattar så vitt skilda yrken ”undersköterskor, vårdbiträden, skötare, vårdare, personliga assistenter, boendestödjare, hemvårdare och personal med
andra liknande benämningar” och arbetsområden så att det är svårt att med en gemensam
grundläggande kompetensnivå täcka de behov av kunskap som finns.
Det ter det sig märkligt att Socialstyrelsen ger ett och samma förslag till kompetensbeskrivning för yrkesgrupper med så olika inriktningar och krav på kompetens. Att bestämma
kompetensnivå och kompetensbehov bör vara en fråga för den enskilde huvudmannen.
SLL ställer sig tveksam till det resonemang som Socialstyrelsen ger förslag på vad gäller
yrkeskunnande, kompetensnivå, erfarenhet och förhållningssätt för yrken i vård och omsorg
som inte är reglerade. Ett av Social-styrelsens syften är att ”bidra till en tydligare yrkesidentitet” SLL är tveksam till om detta uppnås med den föreslagna kompetensbeskrivningen.
I bilaga 2 står att begreppet kompetens kan relateras till den enskilda individen och innebära att individen ska vara bärare av specifika egenskaper. Med gängse definition på kompetens bör individen snarare vara bärare av specifika förmågor och vilja än specifika egenskaper.
SLL delar Socialstyrelsen uppfattning om att det finns ett behov av ett könsneutralt namn
för att få en jämnare könsfördelning i den framtida rekryteringen. Yrkenas särart, arbets-
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områden, utvecklingsvägar och profilering kommer mindre till uttryck med en gemensam
kompetensbeskrivning som rymmer så många olika yrkesområden.
Inom EU diskuteras ett ramverk för kvalifikationskrav i åtta steg (Towards a european
qualifications framework for lifelong learning) Det arbetet bör beaktas i diskussionen.
Samråd med berörda verksamheter inom SLL har skett.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2006.

