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Remissyttrande: promemorian Reglering av
undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Arbetsförmedlingen har ombetts att lämna svar på ovanstående remiss
och lämnar härmed sitt yttrande.

Sammanfattning
Myndigheten tillstyrker förslagen i promemorian, men har synpunkter
som behöver omhändertas i realiserande av förslagen för att få
förväntade effekter.

Allmänna synpunkter
Arbetsförmedlingens uppdrag är att sammanföra de som söker jobb med
arbetsgivare som söker arbetskraft, och prioritera dem som står långt
ifrån arbetsmarknaden genom att utveckla och bredda deras kompetens,
vilket ökar möjligheterna till nytt jobb.
Myndigheten anser att förslaget om en övergångsperiod på 10 år för
redan yrkesverksamma undersköterskor med tillsvidareanställning bör
underlätta att regleringen kommer att kunna ske utan att påverka
arbetsmarknaden för undersköterskor negativt.
Arbetsförmedlingen ser behov av att tydliggöra de olika ansvarsområden
som undersköterskor respektive vårdbiträden har för att kunna
prognosticera efterfrågan och utbud för undersköterskor och närliggande
yrken även på längre sikt.
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6.1 Undersköterskors befintliga kompetens ska tillvaratas under en
övergångsperiod
I förslaget framgår att det många gånger inte varit någon skillnad mellan
arbetsuppgifterna som utförts av undersköterskor och vårdbiträden.
Personer som arbetat med yrkestiteln undersköterska i en omfattning
som sammanlagt motsvarar heltid under fem år de senaste tio åren före
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ansökan ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln. Detta gör att person
med anställning som undersköterska kommer att kunna ansöka om
skyddad titel som undersköterska trots att utbildning saknas. Detsamma
gäller inte vårdbiträden. Det är inte säkert att en person som haft
benämningen undersköterska utan utbildning har större kunskap än en
person som haft benämningen vårdbiträde. I samma avsnitt beskrivs att
det skulle innebära att arbeta emot förslagets syfte om det var
arbetsuppgifterna och inte yrkesrollens benämning som avgör rätten till
skyddad yrkestitel. Risk föreligger således att verksamma inom dessa
roller inte får samma förutsättningar till skyddad titel som
undersköterska trots att de i stort sett utfört samma arbetsuppgifter,
detta bör förtydligas i avsnitt 7 som beskriver konsekvenser.
Arbetsförmedlingen ser behov av att behörig myndighet eller ansvarig
branschorganisation utarbetar processer för validering eller
tillgodoräknad av redan inhämtade kompetens, inbegripet utländsk
utbildning, inom vård och omsorg om rätt att använda yrkestiteln
undersköterska.
7.1.1 Utgångspunkter för beräkningarna
Sid 29 Antal yrkesverksamma undersköterskor.
Bland de exempel på andra yrkesroller som även räknas till
undersköterska nämns inte personliga assistenter. Är det inte tydligt att
det är ett urval av yrken som också kan ha undersköterskebakgrund och
aktuell utbildning bör det nämnas att även personliga assistenter, ofta
anställda av kommunen, ofta är undersköterskor.

Beslut i ärendet har fattats av överdirektör Lars Lööw. Ärendet har
föredragits av Kvalificerad handläggare Jorge Manco.
I den slutliga handläggningen av ärendet har avdelningschef Eeva
Vestlund, Samordning och Uppföljning VO Arbetsgivare
samt enhetschef för enheten Rekrytera Ställa om Linda Daugaard
deltagit. Detta remissvar har fastställts digitalt och saknar därför
namnunderskrift.
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