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Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
Ert dnr 56-937/2004
Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar
följande synpunkter.
Högskoleverket konstaterar att Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning
utgör rekommendationer ifråga om den legitimerade sjuksköterskans
yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Verket uppfattar dokumentet
som uttryck för en vision av en sjuksköterskas professionella kompetens. I så
måtto kan kompetensbeskrivningen också fungera som styrdokument för
utbildning och professionell utveckling.
Om syftet med Socialstyrelsens förslag däremot är att beskriva den kompetens som
sammantaget förutsätts för legitimation som sjuksköterska är kraven enligt
Högskoleverkets mening inte rimliga. En nybliven sjuksköterska kan aldrig ha fått
en sådan kunskap och erfarenhet att det är möjligt att nå den professionella nivå
som anges i förteckningen över delkompetenser. Här skrivs också
rekommendationer om förmågor och kunskaper som enligt verkets uppfattning i
första hand ligger inom andra om yrkesgruppers expertkunskaper, t.ex.
”Omvårdnadens teori och praktik – Delkompetenser
Ha förmåga att
--•

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska,
psykiska som sociala, kulturella och andliga.

•

värna om estetiska aspekter i vårdmiljön

---

--Ledarskap – Delkompetenser
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Ha förmåga att
--•

utifrån kunskaper om gruppdynamik utveckla gruppen och stärka
förmågan till konflikthantering och problemlösning”

Ska högskolan kunna ge studenterna kunskaper och förmågor inom de områden
som det här ges exempel på förutsätts en annan målbeskrivning för
sjuksköterskeexamen liksom en annan lärarkompetens för utbildningen.
Högskoleverkets reserverar sig med andra ord för förslaget om
kompetensbeskrivning i den mån det är avsett att ligga till grund för legitimation
efter sjuksköterskeexamen. För att undvika missförstånd föreslår verket att syftet
med dokumentet tydliggörs redan i rubriken, det vill säga att det handlar om
rekommendationer och inte om villkor för legitimation.
Detta beslut har fattats av avdelningschef Ragnhild Nitzler efter föredragning av
utredare Brita Bergseth.
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