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Yttrande över promemorian Reglering av
undersköterskeyrket - kompetenskrav och
övergångsbestämmelser
Region Halland har av Socialdepartementet givits möjlighet att lämna synpunkter på
promemorian ”Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser och nedan följer våra kommentarer.
Region Hallands kommentarer
Promemorian kompletterar beredningsunderlaget till betänkandet Stärkt kompetens i vård
och omsorg (SOU 2019:20) och behandlar nödvändiga ändringar vad gäller utbildningskrav
för skyddad yrkestitel som undersköterska samt förslag till övergångsregler.
I promemorian föreslås följande vilket region Halland tillstyrker:
-Förslag till ändring i Patientsäkerhetslagen (2010:659) med ny paragraf, 4 kap. 5 a § som
träder i kraft den 1 januari 2025. Övergångsbestämmelserna föreslås gälla under perioden 1
januari 2025 t.o.m. 31 december 2034.
-Att den som är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska när de nya
reglerna om skyddad yrkestitel träder i kraft även i fortsättningen ska få använda
titeln även om han eller hon inte har fått bevis om rätt att använda den, dock
längst fram till och med den 31 december 2034. Det möjliggör tid för validering
och kompensutveckling för att kunna uppnå de kvalifikationer som krävs för
yrkestiteln.
-Att vid en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska som görs
senast den 31 december 2034 ska äldre utbildning med inriktning mot vård och omsorg
kunna ligga till grund för bevis om rätt att använda yrkestiteln.
Region Halland avstyrker förslaget om att den som gör ansökan om skyddad yrkestitel
senast 31 december 2026 och har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en
omfattning som sammanlagt motsvarar heltid under fem år de senaste tio åren före
ansökan, får bevis om rätt att använda yrkestiteln. Region Halland anser att det inte räcker
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med att ha varit yrkesverksam i 5 år utan en formell utbildning för att erhålla erforderlig
kompetens.
undersköterska t.o.m. december 2026 kan ligga till grund för bevis om rätt att använda
yrkestiteln.
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