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Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. För besvarande av remissen har information inhämtats från
utbildningsstrateg inom Utbildning och lärande och HR-chef för kompetensförsörjning.
Utredningens övergripande uppdrag är att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras
i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.
Yrkesgruppen undersköterska är en av Sveriges största yrkesgrupper och består av
personal som besitter viktig kompetens för att kvalitet och säkerhet inom vård och
omsorg ska kunna upprätthållas. Utredningen visar på brister i kompetensen hos
yrkesgruppen vilket har en direkt effekt på utförandet av arbetsuppgifterna. Med ett
reglerat yrke avses yrkesverksamhet där det genom lag, förordning eller andra
föreskrifter direkt eller indirekt, krävs bestämda yrkeskvalifikationer för att få tillträde till
eller utöva verksamheten eller någon form av denna eller använda en viss yrkestitel.
Utredningen har dels sammanställt grundläggande data kring yrkesgruppen, dels
genomfört ett stort antal besök och intervjuer med representanter för kommuner,
landsting, privata utförare, professionsföreträdare och myndigheter för att bättre kunna
redovisa hur stor yrkesgruppen är, vilken utbildning de som arbetar i yrket har och vilka
arbetsuppgifter de utför. Utredningen har också samrått med Skolverket och
Socialstyrelsen kring de uppdrag som myndigheterna har haft om att föreslå justeringar i
vård- och omsorgsprogrammet, vilka åtgärder som krävs för att införa en
undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som inom kommunal
vuxenutbildning samt framtagande av nationella kompetenskrav för yrket
undersköterska.
Utredningen föreslår att yrket undersköterska regleras med en skyddad yrkestitel. Den
som har avlagt undersköterskeexamen eller har motsvarande kompetens ska efter
ansökan få ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Endast den som har
sådant bevis får i yrkesverksamhet inom områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst eller
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade använda yrkestiteln.
Förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2025. Övergångsbestämmelser som möjliggör
för flera idag verksamma att t.o.m. den 31 december 2029 ansöka om bevis om rätt att
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använda yrkestiteln undersköterska.
Därutöver föreslår utredningen bl.a. att:
Socialstyrelsen ska vara behörig myndighet för det reglerade yrket undersköterska och
pröva ansökningar om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.
Socialstyrelsen ska också få meddela föreskrifter om vilken kompetens som ska anses
motsvara en undersköterskeexamen och ge rätt att använda yrkestiteln undersköterska.
En myndighet får i uppdrag att under en avgränsad period validera kompetens och
utföra de ytterligare åtgärder som kan behövas för att underlätta för huvudmännen och
för enskilda att ansöka om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.
Skolverket bör samråda med Socialstyrelsen om innehållet i utbildningen till det
reglerade yrket undersköterska.
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Remissyttrande – SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård
och omsorg, Socialdepartementet, S2019/02078/FS
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ställer sig med komplettering av synpunkterna nedan bakom
utredningens förslag om reglering av yrket undersköterska.
Synpunkter
Undersköterskan besitter en viktig kompetens för att kvalitet och säkerhet inom
vård och omsorg ska upprätthållas. Region Kronoberg anser därför att det är ett
bra förslag som har presenterats och kan i stort ställa oss bakom det. Vi har dock
några synpunkter som vi vill påtala. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari
2025, det vore bra om förändringen kunde ske tidigare. Det är viktigt att det blir
en nationell myndighet som reglerar innehållet i det som ska motsvara en
undersköterskeexamen och ge rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Det får
inte finnas någon oklarhet som gör det möjligt att glida på vad utbildningen ska
innehålla.

Roland Gustbée
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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