Interpellation till personalutskottets ordförande Sven
Sunesson (C) angående införandet av yrkeslegitimering
av hälso- och sjukvårdskuratorer
Frågorna (1-9) ställs löpande i interpellationen.
1 juli 2019 infördes legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Syftet med
införandet av legitimationen är främst att öka patientsäkerheten. På SKLs hemsida
kan man läsa följande: ”Grunden för legitimation blir på sikt en hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen, som kräver en ny yrkesutbildning motsvarande ett års heltidsstudier (60
hp) efter socionomutbildning eller motsvarande. Fram till den 1 juli 2024 gäller övergångsregler och
legitimation som hälso- och sjukvårdskurator kan utfärdas till den som har socionomexamen eller
annan relevant examen och har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem
år. För dem som har relevant vidareutbildning, exempelvis en magisterexamen i socialt arbete eller
steg 1 psykoterapiutbildning, är det tillräckligt att ha varit verksam som kurator inom hälso- och
sjukvården i minst två år.”
I mars 2019 skickade Socialdemokraterna en skrivelse till personalutskottet med
uppmaningen att snarast inleda arbetet med att ha fram en handlingsplan för
införande av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Totalt var 84 kuratorer
anställda i Region Kronoberg vid tillfället för skrivelsesvaret.
1.
2.
3.
4.

Hur många kuratorer arbetar idag inom Region Kronobergs verksamhet?
Hur många av dessa benämns som hälso- och sjukvårdskuratorer?
Hur många av dessa möter kraven för legitimation?
Hur många av dessa kan med kompletterande utbildning nå legitimation
inom 5-årsperioden?

I svaret på skrivelsen i våras fick vi besked om att Linnéuniversitetet ansökt om att få
examensrätt för påbyggnadsutbildningen och att ”Region Kronoberg har för avsikt att föra
dialog om utbildningens innehåll med de närliggande lärosäten som erhåller examinationsrätt.”
Enligt uppgift ska Linnéuniversitetet sen dess ha dragit tillbaka sin ansökan.
Hälsohögskolan i Jönköping ska ha ansökt.
5. Har någon kontakt tagits med Linnéuniversitetet med anledning av att de
dragit tillbaka sin ansökan?
6. Vilka kontakter har Region Kronoberg tagit med de lärosäten som fått
respektive ansökt om examensrätt?

I svaret i skrivelsen framkom att Region Kronoberg inte tar emot några studerande
från Socionomprogrammet över huvud taget, detta trots att vi har hälso- och
sjukvårdskuratorer som genomgått VFU-handledarutbildning. Anledningen uppgavs
vara ”att Region Kronoberg är i en avtalsprocess med Linnéuniversitetet angående
verksamhetsförlagd utbildning inom Socionomprogrammet.”
7. När kommer Region Kronoberg att ta emot praktikanter från
Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet och andra lärosäten?
Som generellt svar på skrivelsens uppmaning att ta fram en handlingsplan fick vi att
Region Kronoberg avvaktar besked om detaljerat regelverk och examensrätt för
påbyggnadsutbildning men att det parallellt med avvaktandet inletts diskussioner ”om
var och hur verksamheten på effektivaste sätt ska använda legitimerade hälso- och
sjukvårdskuratorer.”
8. När kommer en handlingsplan eller liknande för hur Region Kronoberg ska
använda och kompensera hälso- och sjukvårdskuratorslegitimering?
9. På vilka sätt kommer Region Kronoberg att underlätta för kuratorer i våra
verksamheter som vill vidareutbilda sig eller komplettera sin utbildning för att
bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator?
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