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Remiss av promemorian Krav på folkhögskolorna när 
undersköterska blir en skyddad yrkestitel. U2022/03863 

Region Skåne stödjer förslaget till ändring av förordning (2015:218) som förs fram i 

promemoria U2022/03863. 

Övergripande kommentarer 
Region Skåne har sedan 2019 och i nära dialog med Skånes 18 folkhögskolor arbetat för 

att öka andelen yrkesinriktade långa folkhögskolekurser. Detta har främst skett genom 

årliga utlysningar av kursutvecklingsmedel där en folkhögskola kunnat söka medel för 

att ta fram eller vidareutveckla en yrkesinriktad folkhögskolekurs inom ett område där 

det råder regional brist på denna yrkesinriktning. Bland de kurser som utvecklats och 

genomförts genom åren återfinns Fastighetsskötare, Kock, Spelmusikkompositör, 

Programmerare, m.fl. Vid en särskild, tematisk, utlysning 2021 efterlyste Region Skåne 

särskilt kursutveckling inom vård- och omsorg. Stödet kunde användas till utveckling av 

nya kurser och/eller anslutning till Vård och omsorgscollege. Kravet på de vårdkurser 

som skulle utvecklas inom ramen för denna utlysning var att utveckling också skedde i 

kombination med att de också kvalitetssäkrades genom anslutning till Vård- och 

omsorgscollege. På så sätt skulle kurserna också enklare kunna harmonisera med 

utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, och i förlängningen 

också uppfylla de krav som nu kommer ställas för att kunna ansöka om yrkesbevis hos 

Socialstyrelsen.  I dagsläget finns det sju skånska folkhögskolor anslutna till Vård och 

omsorgscollege. Därför är det glädjande att det genom en ändrad förordning (2015:218) 

bekräftas att Region Skåne agerat förutseende och att Skånes folkhögskolor tidigt har 

beretts möjlighet att anpassa sina vård- och omsorgskurser till de nya kraven. 

Bakgrund 

Undersköterska blir den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel. Grunden för att kunna få ett 

bevis om skyddad yrkestitel kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i 

gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller motsvarande kompetens. I 

promemoria Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel, 

U2022/03863, föreslås en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen 

(2015:218). Förslaget innebär att det ska vara ett särskilt villkor för en folkhögskola som 

vill få statsbidrag för kurser med yrkesinriktning undersköterska att folkhögskolan ställer 

krav på ett 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 nått godkänt resultat som de kan 

använda för att ansöka hos Socialstyrelsen som ett bevis om rätt att använda yrkestiteln 

undersköterska. 
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Ändringen i förordning (20125:218) föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 
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