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Sammanfattning

Socialdepartementet har remitterat en promemoria om Reglering av undersköterskeyrket
avseende kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15). Socialdepartementet
föreslår övergångsregler kring skyddad yrkestitel för undersköterskeyrket. Förslagen skiljer sig
delvis från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20). Ändringarna
görs dels för att anpassa utbildningskraven i linje med förändringar av omvårdnadsprogrammet,
dels för att fler av de som idag är yrkesverksamma ska omfattas av övergångsreglerna.
Nämnden lämnade synpunkter på förslagen till övergångsregler i slutbetänkandet avseende
behov av validering och kostnader för detta har belysts i departementets promemoria och
återspeglas till viss del i förslagen. Genom ändringar av övergångsreglerna läggs större tyngd i
övergången vad gäller kunskap hos de som har lång erfarenhet inom yrket, införandet blir mer
ändamålsenligt och behovet av valideringar och kostnader förenat med dessa minskar. Hälsavård- och omsorgsnämnden är positiv till de förändrade förslagen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15), och
ställer sig därmed positiv till förslagen i promemorian.

Beslutsunderlag





Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds
2020:15)
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Ärende

Malmö stad har tidigare lämnat synpunkter på slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg
(SOU 2019:20) där undersköterskeyrket föreslås få en skyddad yrkestitel. Denna remissomgång
avser promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds
2020:15). Den behandlar nödvändiga ändringar till följd av vård- och omsorgsprogrammets nya
utformning. Vidare så innehåller promemorian förslag på övergångsbestämmelser för att
åstadkomma ett så ändamålsenligt införande av reglerna om skyddad yrkestitel för
undersköterska som möjligt.
Under en övergångsperiod på tio år ska den som vid ikraftträdandet den 1 januari 2025 har en
tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska få fortsätta att använda yrkestiteln. Vid
ansökan om yrkestiteln som görs under övergångsperioden ska även utbildning från
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser bedömas som
likvärdig under vissa förutsättningar. Därutöver ska under en tvåårsperiod efter ikraftträdandet
den som har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt
motsvarar heltid i fem år under de senaste tio åren räknat från tiden för ansökan få bevis om rätt
att använda yrkestiteln.
4.1 Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som grund för skyddad yrkestitel
Ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039) och i förordningen (SKOLFS2010:14) om
examensmål för gymnasieskolans nationella program beslutades i december 2019. Genom
ändringarna blir fler ämnen obligatoriska för alla elever inom vård- och omsorgsprogrammet.
Kursinnehållet har också ändrats för att stämma överens med de nationella kompetenskraven för
undersköterskor som Socialstyrelsen föreslagit. Reformerna kommer gälla för utbildning som
påbörjas efter den 30 juni 2021. I promemorian tar utredningen hänsyn till de ändringar som
beslutats och har anpassat de förslag som påverkas.
5 Ikraftträdande
Utredningen föreslår samma datum för ikraftträdande, 1 januari 2025, som i betänkandet.
6 Övergångsbestämmelser
För de nya reglerna om skyddad yrkestitel för undersköterska ska följande bestämmelser gälla
under en övergångsperiod:
1. Den som är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska när de nya reglerna om skyddad
yrkestitel träder i kraft får fortsätta att använda titeln även om han eller hon inte har fått bevis
om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 31 december 2034.
2. För den som senast den 31 december 2034 ansöker om bevis om rätt att använda yrkestiteln
undersköterska ska utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser anses likvärdig med en utbildning med
inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om krav
på innehåll och godkända betyg i en sådan utbildning.
Den som senast den 31 december 2026 ansöker om bevis om skyddad yrkestitel och vid ansökan
har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar
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heltid under fem år de senaste tio åren före ansökan ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln.
Förslaget innebär generösare övergångsregler för yrkesverksamma undersköterskor med en äldre
utbildning.
För att säkra tillgången till personal med yrkestiteln undersköterska och samtidigt se till att
undersköterskors kompetens blir enhetlig inom en överblickbar framtid, bedöms att
övergångsbestämmelserna i stället för betänkandets föreslagna fem år som huvudregel bör gälla i
tio år räknat från ikraftträdandet.
7.1.3 Konsekvenser för kommuner och regioner
Genom att fler omfattas av andra övergångsbestämmelser i förslagen om övergångsregler i
promemorian kommer behovet av valideringsinsatser begränsas jämfört med betänkandets
förslag. Detta eftersom de flesta undersköterskor kommer att omfattas av en eller flera av
övergångsbestämmelserna under övergångsperioden.
Ansvariga

Anne Wolf, avdelningschef

