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1.   Remissyttrande över promemoria – krav på folkhögskolorna när 

undersköterska blir en skyddad yrkestitel. 

Region Östergötland har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Krav på 

folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel.” (U2022/03863). 

 

I denna promemoria lämnas förslag till en ändring i förordningen (2015:218) om 

statsbidrag till folkbildningen. Förslaget innebär att det ska vara ett villkor för en 

folkhögskola som vill få statsbidrag för kurser med yrkesinriktning mot arbete som 

undersköterska att folkhögskolan ställer krav på resultat av lärande som motsvarar 

de krav som ställs på motsvarande utbildning inom gymnasieskolan eller kommunal 

vuxenutbildning. Folkhögskolorna ska också vara skyldiga att utfärda ett intyg till de 

studerande som har nått godkänt resultat, så att de, på samma sätt som den som har 

en motsvarande utbildning från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 

kan ansöka hos Socialstyrelsen om att få ett bevis om rätt att använda yrkestiteln 

undersköterska. 

 

 

Sammanfattning 

 

Region Östergötland stödjer förslaget till ändring av förordningen (2015:218) om 

statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Förslaget går i linje med de krav som 

ställs på nyutbildade undersköterskor för att erhålla ett intyg för, och därmed 

yrkesutöva, den skyddade yrkestiteln Undersköterska. 

 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

För att få statsbidrag ska folk-
högskolor och studieförbund dess-
utom uppfylla de villkor som anges 
i 9–11 §§ respektive 12 §.  
 

För att få statsbidrag ska folk-
högskolor och studieförbund dess-
utom uppfylla de villkor som anges i 
9–11 a §§ respektive 12 §.  
 
11 a §  
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Folkhögskolan ska för kurs med 
yrkesinriktning mot arbete som 
undersköterska 
 
1. ställa krav på resultat av lärande 
som motsvarar de krav som ställs på 
motsvarande utbildning inom 
gymnasieskolan eller kommunal 
vuxenutbildning, och 
 
2. utfärda intyg om godkänt resultat 

till en studerande som efter 

genomförd kurs har förvärvat en 

sådan motsvarande kompetens som 

avses i 4 kap. 5 a § andra stycket 2 

patientsäkerhetslagen (2010:659).  
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Region Östergötlands synpunkter 

 

Undersköterskor är en stor och viktig yrkesgrupp för kommuner och regioner och i den 

framtida kompetensförsörjningen finns ett bevakat intresse från samtliga arbetsgivare 

att säkra att det ständigt utbildas undersköterskor. Från 1 juli 2023 kommer 

undersköterska att bli en skyddad yrkestitel och det kommer att krävas ett  intyg från 

Socialstyrelsen för att ha rätt att använda titeln undersköterska. 

 

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. 

Syftet med en skyddad yrkestitel är att det ska bli tydligt vilken kompetens en person 

med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för oss som arbetsgivare utifrån 

ansvaret för patientsäkerheten samt skapar trygghet i mötet med vården, för patienter 

och närstående. En skyddad yrkestitel innebär även att attraktiviteten för yrket ökar. 

 

Utbildning vid folkhögskola ingår idag inte i skolväsendet, som är reglerat i skollagen 

(2010:800), och regleras inte heller på något annat sätt i lag, därmed är bedömningen 

svår utifrån ovan kvalitetssäkring. Förändringen som föreslås, att likrikta formerna för 

folkhögskolors och studieförbunds utbildningsutformning, bör öka tryggheten i 

bedömningen av kompetens för arbetsgivare samt ge fler potentiella medarbetare rätt 

att använda yrkestiteln undersköterska – vilket  bidrar till kompetensförsörjningen. 
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