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Svenska Vårds yttrande avseende  

Ändringar i Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
skyddad yrkestitel för undersköterskor 

Svenska Vård har bjudits in att lämna synpunkter på ändringar i Socialstyrelsens förslag till 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2023:XX) om skyddad yrkestitel för undersköterskor 
med tillhörande uppdaterad konsekvensutredning.  

Författningsförslaget innehåller vissa ändringar i förhållande till det förslag till föreskrifter 

och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor som myndigheten skickat på 

remiss i augusti 2022. Ändringarna innebär i huvudsak att två nya bestämmelser läggs till. 

Syftet med det är att:  

- Personer som påbörjat sin utbildning från och med den 1 juli 2023 ska omfattas av ett 

krav på godkända betyg som motsvarar nivån i det nationella yrkes- paketet 

undersköterska på komvux (se 5 §).  

- Sjuksköterskeexamen eller en äldre legitimationsgrundande utbildning till 

sjuksköterska ska kunna ligga till grund för ett bevis om skyddad yrkestitel som 

undersköterska (se 10 §).  

 

Svenska Vård anser att föreslagna ändringar förtydligar och breddar kravställan för 
yrkestiteln undersköterska, vilket bör innebära att införandet av yrkestiteln inte kommer 
minska antalet undersköterskor i en redan hårt belastad vård och omsorg.   

Svenska Vårds synpunkter till det ursprungliga förslaget var bland annat problematiken med 
att den skyddade yrkestiteln träder i kraft samtidigt som möjligheten att ansöka om titeln 
öppnar. Det kan innebära att exempelvis nyutbildade som avslutar sina studier vårterminen 
2023 och har rätt till titeln inte skulle kunna anställas som undersköterskor tills dessa att de 
fått sitt bevis. Det kan även innebära att visstidsanställda undersköterskor behöver en annan 
titel under själva ansökningsperioden.  

Svenska vård vill än en gång betona den problematik som kan uppkomma under perioden  
juli - oktober 2023 då Socialstyrelsen lär bli hårt belastade av ansökningar till yrkestiteln. 
Risken finns att anställda som idag jobbar som undersköterska på deltid, får ändringar i sina 
anställningsvillkor fram tills dess att intyg utfärdas av Socialstyrelsen. Detta kommer skapa 
onödig oro hos den anställda samt kraftigt öka den administrativa bördan för arbetsgivaren. 

Initialt lär ett högt ansökningstryck leda till relativt långa handläggningstider. Svenska Vård 
föreslår att man under en inledande period säkerställer en tillfällig undantagsregel där 
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sökande till yrkestiteln får fortsatt jobba som undersköterska, trots att ett intyg inte 
utfärdats.  

Svenska Vård tillstyrker presenterade ändringsförslag i sin helhet men ser ett behov av  att 
Socialstyrelsen inför ett undantag eller ett förtydligande kring hur arbetsgivare ska förhålla 
sig till anställda som uppfyller kriterierna för yrkestiteln men som inte fått sina intyg utfärdat 
av myndigheten.   
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