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Specialistutbildningen för sjuksköterskor är hotad 
 
Det är med stor oro vi läser att Stockholms läns landsting planerar bedriva specialistutbildning 
för sjuksköterskor genom enbart verksamhetsförlagd utbildning utan anknytning till högskola 
eller universitet. Det är Riksföreningen för anestesi och intensivvårds fasta övertygelse att 
specialistutbildning för sjuksköterskor även fortsättningsvis skall bedrivas inom högskolor 
och universitetet. Därmed garanteras en utbildning som håller en tillräcklig kvalitet, med ett 
genomtänkt innehåll och som tillgodoser både nationella och internationella krav på 
kompetens efter genomförd specialistutbildning. Den specialiserade vården behöver 
välutbildade sjuksköterskor som har förutsättningar att bedriva vårdutveckling och bidra till 
utveckling av ny kunskap med patienten i fokus. Detta kräver kompetenser som enbart nås via 
akademiska studier.  
 
Vården idag blir alltmer avancerad, specialiserad och komplex. Utbildning, specialiserad 
kunskap och kompetens har därmed aldrig varit viktigare. Bristen på specialistsjuksköterskor 
löses inte genom att införa en yrkesinriktad utbildning som en "quick-fix" som vi menar att 
förslaget med landstingsdriven verksamhetsförlagd specialistutbildning kan ses som.  
Landstingens och regionernas uppgift är att tillhandahålla en hälso- och sjukvård som är 
kvalitetsdriven och som arbetsgivare bör de skapa förutsättningar för att sjuksköterskor 
möjliggörs specialistutbildning inom högskola och universitet. Vi anser att det även är 
landstingens och regionernas huvuduppgift att tillse fortsatt kompetensutveckling och att 
skapa förutsättningar för att den specialistutbildade sjuksköterskan stannar inom sitt område.  
 
En specialistutbildning med akademisk examen ger garantier att utbildningen har en viss 
kvalitet och ett likartat innehåll över landet. En differentiering där olika landsting och 
regioner bygger sina egna specialutbildningar utifrån det lokala behovet medför att kvaliteten 
blir beroende av det enskilda landstingets resurser och utbildningarnas innehåll och kvalitet 
kommer att skilja sig markant mellan olika regioner och landsting. Vårdkvaliteteten kommer 
därmed inte garanteras utan patienter kommer drabbas i högre utsträckning av vårdskador och 
ojämlikheten i vården kommer öka.   
 
Vi anser att ansvar för utbildning av specialistsjuksköterskor skall ligga på universitet och 
högskolor. Förslaget att Stockholm läns landsting ska bedriva specialistutbildning av 
sjuksköterskor är ogenomtänkt och bör förkastas. 
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