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Yrkande angående – Remiss från 
socialdepartementet - Reglering av 
undersköterskeyrket- kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
  
1. Yttrande över Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet, med ett litet tillägg under 
rubriken Övergångsbestämmelser som lyder enligt gulmarkerad text: 

Göteborgs Stad tolkar att den skrivningen förutsätter att arbetad tid säkrar rätt 
kompetens vilket Göteborgs Stad anser inte vara självklart. Även teoretisk 
kompetens, att ha goda vårdkunskaper samt behärska svenska språket är en 
viktig del för yrkets kompetens. Göteborgs Stad har en lång tradition av att arbeta 
med valideringsutbildning. 

I övrigt översänds yttrandet enligt tjänsteutlåtandet. 

 

Yrkandet 
Över 40 % av vårdpersonalen i Göteborg har språkförbistringar idag. För många 
av de anställda inom vård- och omsorg är det önskvärt att få utökad hjälp med att 
förkovra sig i det svenska språket.  

Med tanke på patientsäkerheten borde det vara en ren självklarhet att svenska 
språket går hand i hand med den teoretiska kompetensen. 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-09-24 
 

 
  
Ärende nr 4.1 
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Remiss från socialdepartementet - Reglering 
av undersköterskeyrket- kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet.  

Sammanfattning 
Socialdepartementet har 2020-06-11 gett Göteborgs Stad möjlighet att inkomma med 
synpunkter på promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15). Yttrandet ska vara Socialdepartementet tillhanda 
senast 2020-10-10. 

Promemorian föreslår ett införande av skyddad yrkestitel för undersköterskan samt 
övergångsbestämmelser till följd av förslaget. Gymnasieskolans vård- och 
omsorgsprogram föreslås som grund för skyddad yrkestitel.  

Förslagen till övergångsbestämmelser innebär att undersköterskor med 
tillsvidareanställning som undersköterska får fortsätta att använda titeln till och med år 
2034, de med en äldre undersköterskeutbildning ska kunna ansöka om att få den 
skyddade yrkestiteln och en tredje punkt om att 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 heltid under fem år de senaste 
tio åren före ansökan ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln. 

Stadsledningskontoret är i huvudsak positiva till förslagen i Ds 2020:15, men har följande 
synpunkter:  

• Punkt 3 i övergångsbestämmelsen säkrar inte rätt kompetens.  
• Stadsledningskontoret ger också förslag som inkluderar andra yrkeskategorier 

som kräver avsedd utbildning men inte anställs som undersköterskor, såsom 
boendestödjare, personlig assistent, skötare och stödassistent. 

 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-04 
Diarienummer 1035/20 
 

Handläggare  
Karin Magnusson 
Telefon: 031-368 05 80 
E-post: karin.magnusson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Under den övergångsperiod som föreslås i denna promemoria kan det uppstå kostnader 
för att anställa vikarier för den personal som behöver valideringsinsatser. Behovet av 
valideringsinsatser bedöms dock bli begränsat jämfört med förslagen i SOU 2019:20, 
eftersom de flesta undersköterskor kommer att omfattas av en eller flera av 
övergångsbestämmelserna under övergångsperioden. Göteborgs Stad har en lång tradition 
av en målsättning att verksamheten ska bemannas med undersköterskor och har en 
uppbyggd form för validering. Om promemorians förslag innebär att fler medarbetare ska 
gå igenom validering och utbildning mot idag är svårt att bedöma. Det beror på stor del 
hur rekryteringsläget av undersköterskor utvecklas. Enligt promemorian är ett rimlig 
antagande att varje validering kostar 10 tkr. Detta är enligt stadsledningskontoret för lågt 
räknat. Enligt arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad är den 
genomsnittliga kostnaden för validering ungefär det dubbla. 

Differentiering av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier såsom exempelvis 
undersköterska, vårdbiträde och biträde inom äldreomsorg är ett initierat arbete som kan 
få ekonomiska konsekvenser utifrån ett effektivitetsperspektiv.  

Vid ett eventuellt införande är en möjlig konsekvens av regleringen är att det blir 
konkurrens om personer med den skyddade yrkestiteln undersköterska då dessa, beroende 
på i vilken takt valideringen sker, till en början är relativt få i förhållande till behovet. I 
SOU 2019:20 konstaterades att det på kort sikt efter att regleringen eventuella 
ikraftträdande är oundvikligt att utbudet av undersköterskor minskar på arbetsmarknaden 
samt att det är rimligt att förutspå löneökningar för yrkesgruppen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Såväl SOU 2019:20 som Ds 2020:15 berör endast kort barn- och ungdomars behov. 
Stadsledningskontoret vill betona att personer med funktionsnedsättning inom både 
funktionshinderområdet och äldreomsorgen har behov av ett så kallat ”hela livet 
perspektiv”/livsloppsperspektiv, d.v.s. att stödet inte främst syftar till att vårda eller 
rehabilitera utan också till att undanröja hinder med pedagogiska, kompensatoriska stöd, 
där både professionen och olika kognitiva och kommunikativa stöd är hjälpmedel. 

Mångfalden, ur ett etniskt perspektiv, speglas i Göteborgs medarbetare och medborgare. 
Exempelvis har ca 40 – 45 procent av undersköterskorna som är anställda inom 
äldreomsorgen ett annat hemspråk än svenska. Enligt uppgifter i basutvärderingen av 
åldersvänligt Göteborg bor det 86 620 personer som är 65 år eller äldre i staden. 22 
procent av de äldre är utrikesfödda.                                                                                                 

Förslag till övergångsbestämmelsen anger att de som redan idag är tillsvidareanställda 
som undersköterskor ska kunna behålla titeln undersköterska till och med 2034-12-31. 
Det innebär att en hög andel av de nuvarande anställda kommer ha pensionerats vid 
övergångstidens slut. I riket anges en siffra på 40 procent av de anställda 
undersköterskorna ha pensionerats vid tidpunkten. Mellan åren 2025-2034 beräknas 1326 
personer med befattningen undersköterska I Göteborgs Stad gå i pension om deras 
pensionsålder är 65 år. Det motsvarar cirka 31.5 procent av hela gruppen.  
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Yrkesgruppen undersköterska är en av de största yrkesgrupperna i landet och bland de 
anställda återfinns främst kvinnor. I Göteborgs Stad är i dagsläget 87 procent av 
undersköterskorna kvinnor. Detta innebär att förändrade arbetsvillkor och fokus på status 
inom vård och omsorg till stor del påverkar kvinnors livssituation.  

Bilagor 
1. Sammanfattning Ds 2020:15 

2. Förslag till remissvar till Socialdepartementet 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har erhållit rubricerat ärende på remiss 2020-06-11. Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2020-10-10. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendets beredning 
Stadsledningskontoret har berett ärendet tillsammans med representanter från 
stadsdelsförvaltningarna inom äldreomsorg och funktionsstöd.  

Promemorian ska komplettera beredningsunderlaget till betänkandet Stärkt kompetens i 
vård och omsorg (SOU 2019:20). 
Kommunstyrelsen har svarat på remiss från socialdepartementet ”stärkt kompetens i vård 
och omsorg” (SOU 2019:20) i ärendet dnr 0842/19. Beslut i kommunstyrelsen 2019-09-
11 §675 att översända Göteborgs Stads remissvar. 

Promemorians innehåll och tidigare utredning  
Promemorian ”Reglering av undersköterskeyrket- kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser” (Ds 2020:15) lämnar förslag gällande införande av skyddad 
yrkestitel för undersköterskeyrket som delvis skiljer sig från förslagen i betänkandet 
”Stärkt kompetens i vård och omsorg” (SOU 2019:20).                                                                                                        

Promemorians förslag och bedömningar 
Promemorian föreslår ett införande av skyddad yrkestitel för undersköterskan.  

Ny paragraf i patientsäkerhetslagen (Kap. 2.1) 
Förslag: I patientsäkerhetslagen (2010:659) införs en ny paragraf, 4 kap. 5 a §, med 
innebörden att endast den som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska 
får använda titeln. De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025. 

Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som grund för skyddad yrkestitel (Kap 
4.1) 
Förslag: Efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas 
till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan 
eller kommunal vuxenutbildning, eller har förvärvat motsvarande kompetens.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare 
föreskrifter om krav på innehåll och godkända betyg i en utbildning med inriktning mot 
vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.  

Bedömning: I föreskrifter om krav på innehåll och godkända betyg bör det krävas att den 
som efter den 30 juni 2021 har genomgått en utbildning med inriktning mot vård och 
omsorg ska ha minst 1 400 godkända gymnasiepoäng i de ämnen som i gymnasieskolan 
är programgemensamma för vård- och omsorgsprogrammet. 

Undersköterskans befintliga kompetens ska tillvaratas under en övergångsperiod, 
övergångsbestämmelser (Kap.6.1) 
Förslag: 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 
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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.  

3. 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 heltid under fem år de senaste tio åren före ansökan ska få bevis 
om rätt att använda yrkestiteln.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret är i huvudsak positiva till förslagen i Ds 2020:15. 

Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som grund för skyddad 
yrkestitel (Kap 4.1) 
Det är viktigt säkra kompetensen för de som ska och redan arbetar inom vård- och 
omsorg. Stadsledningskontoret stödjer förslaget om att det är gymnasieskolans vård- och 
omsorgsprogram ska ligga till grund för den skyddade yrkestiteln. 

Övergångsbestämmelser 
Stadsledningskontoret anser att punkt 3 i övergångsbestämmelserna ska tas bort. ”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 heltid under fem år de senaste tio åren före ansökan ska få bevis 
om rätt att använda yrkestiteln”.                                                                                                                                              
Stadsledningskontoret tolkar att den skrivningen förutsätter att arbetad tid säkrar rätt 
kompetens vilket stadsledningskontoret anser inte vara självklart. Även teoretisk 
kompetens är en viktig del för yrkets kompetens. Göteborgs Stad har en lång tradition av 
att arbeta med valideringsutbildning.                                                                                                                                            

Övrigt 
I SOU 2019:20 ”Stärkt kompetens inom vård och omsorg” konstaterar utredaren att 
yrkesgruppen är ”blandad och olikartad, både beträffande uppgifter, arbetsområden, 
utbildningsnivå och benämningar. Yrkesutövare med samma utbildningsbakgrund kan ha 
tjänstetiteln undersköterska, boendestödjare, behandlingsassistent, sjukvårdare, skötare, 
stödassistent med flera. Det väsentliga är dock om yrkesutövaren faller inom 
utredningens definition av yrkesgruppen och därmed kommer att omfattas av 
utredningens förslag.” (Kap. 5.1 s. 71) 

I förslagen i SOU 2019:20 hålls yrkestitel och tjänstetitel/befattning isär vilket finns att 
läsa om under Överväganden och förslag: ”Det finns ingenting som hindrar att en person 
som har erhållit bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska anställs med annan 
tjänstetitel. Därmed finns inga legala hinder mot att en undersköterska anställs som t.e.x 
stödassistent eller boendestödjare etc.” (Kap. 12.2.1 s. 197) 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (8) 
   
   

 

I Socialdepartementets DS 2020:15 är inte detta beaktat utan begreppen har blandats ihop. 
Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att alla med utbildning med inriktning mot 
vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning kan ansöka om 
den skyddade yrkestiteln oavsett anställningsform och befattning. För att behålla kvalitet 
på kompetens och status på de yrken som kräver avsedd utbildning måste alla kunna söka 
om bevis på yrkestitel. Stadsledningskontorets förslag är att definiera dessa befattningar 
utifrån de AID-etiketter som alla anställningar inom regioner och kommuner är märkta 
med: 

207008 – 207015 undersköterska 

207018 – 207019 skötare 

351031 – 351032 stödassistent  

351034 – 351035 boendestödjare 

351040   personlig assistent 

Alla med dessa befattningar bör alltså kunna söka, och om de har kompetens i enlighet 
med kraven, få beviset och på så sätt säkra kvalitet på utbildningsnivå och status i sitt 
yrke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



1  Sammanfattning 
 
 
 
I denna promemoria lämnas vissa förslag gällande införande av skyddad yrkestitel för 

undersköterskeyrket som delvis skiljer sig från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i vård 
och omsorg (SOU 2019:20). Denna promemoria behandlar nödvändiga ändringar till följd av 

vård- och omsorgsprogrammets nya utformning. Vidare föreslås ändrade 

övergångsbestämmelser i syfte 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. 
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Bilaga 2 
 
Till Socialdepartementet 
s.registrator@regeringskansliet.se och s.sof@regeringskansliet.se 
 
Remissyttrande – Reglering av undersköterskeyrket- kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15). (Socialdepartementets diarienummer 
S2020/05223/SOF) 
 
Socialdepartementet har gett Göteborgs Stad tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade 
remiss. Remissvaret ska ha kommit in Socialdepartementet senast 10 oktober 2020. 

Göteborgs Stad är i huvudsak positiva till förslagen i Ds 2020:15. 

Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som grund för skyddad 
yrkestitel (Kap 4.1) 
Det är viktigt säkra kompetensen för de som ska och redan arbetar inom vård- och 
omsorg. Göteborgs Stad stödjer förslaget om att det är gymnasieskolans vård- och 
omsorgsprogram ska ligga till grund för den skyddade yrkestiteln. 

Övergångsbestämmelser 
Göteborgs Stad anser att punkt 3 i övergångsbestämmelserna ska tas bort. ”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 heltid under fem år de senaste tio åren före ansökan ska få bevis om rätt att 
använda yrkestiteln”.                                                                                                                                              
Göteborgs Stad tolkar att den skrivningen förutsätter att arbetad tid säkrar rätt kompetens 
vilket Göteborgs Stad anser inte vara självklart. Även teoretisk kompetens är en viktig del 
för yrkets kompetens. Göteborgs Stad har en lång tradition av att arbeta med 
valideringsutbildning.                                                                                                                                            

Övrigt 
I SOU 2019:20 ”Stärkt kompetens inom vård och omsorg” konstaterar utredaren att 
yrkesgruppen är ”blandad och olikartad, både beträffande uppgifter, arbetsområden, 
utbildningsnivå och benämningar. Yrkesutövare med samma utbildningsbakgrund kan ha 
tjänstetiteln undersköterska, boendestödjare, behandlingsassistent, sjukvårdare, skötare, 
stödassistent med flera. Det väsentliga är dock om yrkesutövaren faller inom 
utredningens definition av yrkesgruppen och därmed kommer att omfattas av 
utredningens förslag.” (Kap. 5.1 s. 71) 

I förslagen i SOU 2019:20 hålls yrkestitel och tjänstetitel/befattning isär vilket finns att 
läsa om under Överväganden och förslag: ”Det finns ingenting som hindrar att en person 
som har erhållit bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska anställs med annan 
tjänstetitel. Därmed finns inga legala hinder mot att en undersköterska anställs som t.e.x 
stödassistent eller boendestödjare etc.” (Kap. 12.2.1 s. 197) 

 

I Socialdepartementets DS 2020:15 är inte detta beaktat utan begreppen har blandats ihop. 
Göteborgs Stad anser att det är viktigt att alla med utbildning med inriktning mot vård 
och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning kan ansöka om den 

mailto:s.registrator@regeringskansliet.se
mailto:s.sof@regeringskansliet.se
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skyddade yrkestiteln oavsett anställningsform och befattning. För att behålla kvalitet på 
kompetens och status på de yrken som kräver avsedd utbildning måste alla kunna söka 
om bevis på yrkestitel. Göteborgs Stad förslag är att definiera dessa befattningar utifrån 
de AID-etiketter som alla anställningar inom regioner och kommuner är märkta med: 

207008 – 207015 undersköterska 

207018 – 207019 skötare 

351031 – 351032 stödassistent  

351034 – 351035 boendestödjare 

351040   personlig assistent 

Alla med dessa befattningar bör alltså kunna söka, och om de har kompetens i enlighet 
med kraven, få beviset och på så sätt säkra kvalitet på utbildningsnivå och status i sitt 
yrke. 

 

 

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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