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Kommunals arbete med utbildning och 
reglerad yrkestitel

• Kommunal har under många år drivit att Vård och 
omsorgsprogrammet ska vara nationellt reglerad

• Kommunal driver att Yrkeshögskoleutbildningar ska 
bli nationellt reglerade

• Kommunal har på uppdrag från kongressen 2016 
drivit frågan om en yrkeslegitimation för 

undersköterskor 

• Ett intensivt påverkansarbete har bedrivits

• Medlemmar/undersköterskor i Kommunal har 
inkluderats



Utbildning

• I december 2019 beslutade regeringen om ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) och i förordningen 
(SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans 

nationella program. 

• Ändringarna innebär bland annat att fler ämnen kommer att bli 
obligatoriska för alla elever inom vård- och omsorgsprogrammet. 
Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som trädde i kraft 1 

juli 2021.



Utbildning

• Vård- och omsorgsprogrammet ändras så 
att de programgemensamma ämnena inom 
programmet utökas från 1 100 till 1 400 
gymnasiepoäng. Totalt 2500 
gymnasiepoäng

• Syftet är att skapa förutsättningar för en 
nationellt sammanhållen utbildning som 
ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav 
som Socialstyrelsen har föreslagit för 
arbete som undersköterska.

• Yrkespaket inom vuxenutbildningen -
Undersköterska 1500 poäng, 

• Vårdbiträde 800 poäng*



Vad har hänt?

• Regeringen beslutade i oktober 2017 att ge en 
särskild utredare i uppdrag att se över hur yrket 

undersköterska skulle kunna regleras i syfte att öka 
kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården 

och omsorgen. 

• Utredningen landade i att reglera yrket 
undersköterska – skyddad yrkestitel

• Riksdagen röstade igenom lagförslaget sommaren 
2021



Vad är en skyddad yrkestitel

För att en yrkestitel ska klassificeras som skyddad 
krävs lagstöd

Yrkeskategorin anses så viktig att det är straffbart 
(böter) att använda/tillskriva sig titeln eller en titel 

som kan förväxlas

Om man ska kalla sig undersköterska ska man ha 
ansökt och beviljats ett särskilt yrkesbevis från 

Socialstyrelsen



Vad gäller?

Det reformerade innehållet inom vård- och 
omsorgsprogrammet började att gälla för utbildning 

som påbörjas efter den 30 juni 2021.

För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2021 
gäller däremot äldre bestämmelser om 

utbildningsinnehåll som ska vägas mot nya 
utbildningen



Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen fått i uppdrag att se över tidigare 
vårdutbildningar för att se över vilka som kommer 
kunna direktkvalificeras för ansökan, vilka tidigare 

utbildningar som kommer behöva kompletteras 

Komplettering kan ske antingen genom inläsning av 
kurser eller valideras mot kursplan

Socialstyrelsen har nu skickat ut sitt förslag på remiss



Vad gäller?
Vid en ansökan om skyddad yrkestitel kommer det att 
få ställas krav på godkända betyg i vissa kurser eller 
ämnen i en utbildning med inriktning mot vård och 

omsorg från gymnasieskolan eller Komvux som 
genomförts enligt bestämmelser om 

utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 
1 juli 2023.



När?

• Enligt förslaget ska man kunna ansöka om skyddad 
yrkestitel från och med 1 juli 2023 hos 

Socialstyrelsen



Vård- och omsorgsprogrammet 
Kurser inom 

gymnasiegemensamma ämnen

Engelska ,Historia, Idrott och hälsa Idrott , 
Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap 

Samhällskunskap, Svenska 1 eller Svenska som 
andraspråk

Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Omfattningen av de programgemensamma ämnena 
inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 

gymnasiepoäng.



Nya nationella yrkespaketet för 
vårdbiträde Komvux

800 poäng
• Anatomi och fysiologi 1 50 poäng

• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 poäng

• Gerontologi och geriatrik 100 poäng

• Hälso- och sjukvård 1 100 poäng

• Omvårdnad 1 100 poäng

• Psykiatri 1 100 poäng

• Psykologi 1 50 poäng

• Social omsorg 1 100 poäng

• Svenska 1 100 poäng

• Eller svenska som andra språk 100 poäng



Nya nationella yrkespaketet för 
undersköterska Komvux

1500 poäng 
800 poäng med från vårdbiträdesutbildningen 

• Anatomi och Fysiologi 2 50 poäng

• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 poäng

• Hälso- och sjukvård 2 100 poäng

• Omvårdnad 2 100 poäng

• Psykiatri 2 100 poäng

• Social omsorg 2 100 poäng

• Vård- och omsorgs specialisering 100 poäng

• Samhällskunskap 1 a1 50 poäng




