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Krav på folkhögskolorna när undersköterska 

blir en skyddad yrkestitel  

Utbildningsdepartementets dnr. U2022/03863 

 

Socialstyrelsen är positiv till förslaget som syftar till att säkerställa att kurser 

med yrkesinriktning mot arbete som undersköterska på folkhögskola kan leda till 

att studerande efter avklarad kurs kan ansöka hos Socialstyrelsen om att få bevis 

om rätt att använda titeln undersköterska på samma sätt som de som studerat 

inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.  

Socialstyrelsen anser att förslaget bidrar till att stärka utbildningen till under-

sköterska vid folkhögskolor och även stärker kompetensförsörjningen för under-

sköterskor. Socialstyrelsen lämnar i huvudsak följande synpunkter. 

• Socialstyrelsen tillstyrker förslaget om ändring i förordning (2015:218) om 

statsbidrag till folkbildning men anser 11 a § 2 i nämnda förordning ska ha en 

annan lydelse än den som föreslås. 

• Socialstyrelsen föreslår en övergångsbestämmelse med anledning av den av 

Socialstyrelsen föreslagna lydelsen i 11 a § 2 nämnda förordning. 

Socialstyrelsens synpunkter på förslag och bedömningar 

1 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:218) om 

statsbidrag till folkbildningen 

Socialstyrens tillstyrker i huvudsak förslaget till förordning om ändring i förord-

ning om statsbidrag till folkbildningen. Socialstyrelsen anser dock att 11 a § 2 i 

nämnda förordning bör formuleras på följande sätt.  

 

/…/2. utfärda intyg till en studerande som anger de ämnen och nivåer som 

den studerande inhämtat kunskaper i som motsvarar godkänd nivå i gymnasie-

skolan eller kommunal vuxenutbildning. 

 

Socialstyrelsen föreslår även följande övergångsbestämmelse beträffande 11 a § 

2 förordning om ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.  
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För intyg enligt 11 a § 2 som utfärdas till studerande som påbörjade kursen 

vid folkhögskolan före den 1 juli 2025 ska intyget istället för nivåer ange de kur-

ser som den studerande inhämtat kunskaper i som motsvarar godkänd nivå i 

gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 

 

Skälen för Socialstyrelsens föreslag förs fram under avsnitt 3 och 4 nedan.  

3 Särskilda villkor för statsbidrag till undersköterskeutbildningar vid 

folkhögskola 

Socialstyrelsen instämmer i de skäl som förs fram i dess helhet. I avsnittet förs 

det fram att folkhögskolorna ska vara skyldiga att utfärda intyg om godkänt re-

sultat till den som genomfört utbildningen och har uppnått en kompetens som 

motsvarar den som uppnås genom utbildning med inriktning mot vård och om-

sorg inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Den bestämmelse 

som föreslås reglera detta är 11 a § 2 förordning om ändring i förordning om 

statsbidrag till folkbildningen med följande lydelse  

 

”/…/2. Utfärda intyg om godkänt resultat till en studerande som efter genomförd 

kurs har förvärvat sådan motsvarande kompetens som avses 4 kap. 5 a § andra 

stycket 2 patientsäkerhetslagen (2010:659)”.  

 

Socialstyrelsen föreslår dock en annan lydelse till nämnda bestämmelse, se av-

snitt 1. 

Socialstyrelsen menar att en bedömning av om den sökande har uppnått mot-

svarande kompetens enligt 4 kap. 5 a § andra stycket 2 patientsäkerhetslagen 

(2010:659), PSL, ska göras av Socialstyrelsen vid en ansökan om bevis om rätt 

att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska (se 4 kap. 10 § PSL). Det är 

inte en bedömning som folkhögskolorna bör behöva göra vid utfärdande av in-

tyg. Socialstyrelsen anser istället att folkhögskolorna bör utfärda intyg som 

anger de ämnen och nivåer som den studerande inhämtat kunskaper i som mots-

varar godkänd nivå i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Det är 

den information Socialstyrelsen behöver för att intygen ska kunna ligga till 

grund för en prövning om en sökande kan få ett bevis om rätt att använda yrkes-

titeln undersköterska. Det torde också vara lättare för folkhögskolorna att göra 

de bedömningar som behövs för ett sådant intygande.  

Ytterligare en anledning som talar för Socialstyrelsens förslag är att intygen 

blir mer funktionella för den som har gått en kurs med yrkesinriktning mot ar-

bete som undersköterska på folkhögskola men inte uppnått godkänt resultat i alla 

delar. Om en person i en sådan situation senare till exempel kompletterar sin ut-

bildning inom kommunal vuxenutbildning blir det lättare för Socialstyrelsen att 

väga samman de olika utbildningarna om de resultat som uppnåtts vid folkhögs-

kolan är specificerade till ämne och nivå i intyget.  

4 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Socialstyrelsen har också föreslagit en övergångsbestämmelse. Förslaget ges mot 

bakgrund av den kommande ämnesbetygsreformen som innebär att det från och 

med den 1 juli 2025 kommer att ges ämnesbetyg, istället för kursbetyg, i 
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gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning samt att ämnen kommer att 

vara indelade i nivåer, istället för i kurser.1 

______________________________ 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slut-

liga handläggningen har enhetscheferna Åsa Wennberg och Anna Vieru deltagit. 

Juristen Anna Eneroth har varit föredragande. 

 

 

För Socialstyrelsen 

 

 

 

Zara Warglo 

 

 

 

   Anna Eneroth 

 
1 Se 15 kap. 22 § skollagen (2010:800) och övergångsbestämmelser i lagen (2022:147) om ändring i skollagen.  
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