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Svensk sjuksköterskeförening 
Vårt diarienummer 12/76/22 

Till 
Socialstyrelsen    
Diarienummer 4.1–21217/2022 

 

Remissvar  
avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln 
undersköterska blir reglerad. 
 
Svensk sjuksköterskeförening tackar för möjligheten att besvara remissen. 

 

 

 

Synpunkter 
Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom Socialstyrelsens författningsförslag.  

Föreningen ser beslutet om bevis för skyddad yrkestitel undersköterska som ett 
avgörande steg i arbetet för en säker vård och omsorg. En nationell yrkesutbildning 
med skyddad yrkestitel för yrket undersköterska behövs för att säkerställa och 
tydliggöra teamets samlade kompetenskrav. Undersköterskor behövs i teamet och i 
omvårdnaden av patienterna.  

 

Särskilda synpunkter 
Utbildning till sjuksköterska som grund för bevis om rätt att använda yrkestiteln 
undersköterska (3.1.2 i konsekvensutredningen). 

Sjuksköterskeutbildningen bygger inte vidare på gymnasieskolans vård -och 
omsorgsprogram. Undersköterska och sjuksköterska är idag två skilda yrken. Det 
innebär att sjuksköterskeexamen inte automatisk ska ligga till grund för bevis att 
använda titeln undersköterska. 

Vården är extra hårt ansträngd och behöver studenter som i sin tur ges möjlighet till 
extra klinisk arbetslivserfarenhet. I föreskrifterna går det inte att utläsa om en 
sjuksköterskestudent även fortsättningsvis kan arbeta i vården som undersköterska 
under sin utbildning. Sjuksköterskestudenter utgör ett viktigt tillskott till vården och 
bör beredas möjlighet att kunna bidra till kompetensförsörjningen och det bör 
beaktas. 
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Författningsförslaget HSLF-FS 2023:xx innefattar endast förfaringssätt för 
undersköterskor från EU/EES land som vill etablera sig i Sverige. Sjuksköterskor som 
har en sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och som har påbörjat 
Socialstyrelsen valideringsprocess brukar erbjudas arbete som undersköterska under 
den tid som processen för validering av deras sjuksköterskeutbildning pågår. Arbetet 
utgör en viktig bas för att utvecklas i det svenska språket och även en insyn i svensk 
hälso- och sjukvård. Svensk sjuksköterskeförening anser att det är viktigt att 
möjligheten kvarstår med motiveringen att sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES 
och som har arbetslivserfarenhet kan bedömas på ”andra relevanta meriter” och som 
finns i förslaget HSLF-FS 202X:xx, Utbildning på gymnasienivå och andra meriter, 
§8 för yrkesbevis för skyddad yrkestitel undersköterska.  
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