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Svenska Vårds yttrande avseende  

Socialstyrelsen förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att 

yrkestiteln undersköterska blir reglerad 

Svenska Vård är över lag positiva till Socialstyrelsens förslag. Där myndighetens målsättning 

varit att ta fram ett regelverk som beaktar det stora antalet utbildningar som funnits bakåt i 

tiden och samtidigt säkerställa en ändamålsenlig och så enhetlig kompetensnivå som möjligt 

för undersköterskor. 

Svenska Vård anser att myndighetens förslag i sin nuvarande utformning i grunden lever upp 

till denna målsättning, även om det finns några delar i förslaget som vi anser behöver 

förändras.  

 

Det är viktigt att balansera rätt krav på kompetens som upprätthåller kvaliteten i 

verksamheterna med att inte stänga ute personal med en äldre utbildning som har arbetat 

flera år i yrket, då vi vet att branschen står inför svåra utmaningar i att kunna rekrytera. 

 

Tydlig praxis och tydlighet i kommunikationen kommer få stor betydelse för genomförandet 

och för att arbetstagare och arbetsgivare ska känna sig trygga med vad som krävs för att få 

den skyddade yrkestiteln.  

 

Svenska Vård anser att det är olyckligt att den skyddade yrkestiteln träder i kraft samtidigt 

som möjligheten att ansöka om titeln. Det innebär exempelvis att nyutbildade som avslutar 

sina studier vårterminen 2023 och har rätt till titeln inte kommer kunna anställas som 

undersköterskor tills de har fått sitt bevis. Det innebär också att visstidsanställda 

undersköterskor måste få en annan titel under ansökningsperioden. Detta är extra olycklig 

då det infaller inför och under sommaren då extra många vikarier ska rekryteras. En 

övergångsperiod som ger möjlighet att få behålla titeln åtminstone över sommaren vore 

önskvärd.    

Svenska Vård vill även påtala att utbildningen framöver bör innehålla delar inom teknik och 

digitalisering. Detta är arbetsmomenten som redan idag ligger på undersköterskor att utföra 

och allt pekar på att arbetsmoment som innehåller teknik och digitaliserings kommer att 

öka. Detta har inte med föreskriften i sig att göra men frågor gällande kvalitet i utbildningen 

är framgent viktiga kopplat till att den skyddade yrkestiteln införs.  
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