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Bakgrund

- När är en person anställningsbar som undersköterska, boendestödjare, skötare 
stödassistent osv

- Vad är fullständig utbildning?
Inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen? 



Bildandet av VO-College 2008

- Gemensam paketering av ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen =  diplom
- Ungdomsgymnasiet 2 500 poäng
- Vuxenutbildningen 1 350 poäng (650 p gemensamma karaktärsämnen + 700 p valbar kurs)

- Gymnasiereformen 2011 (Gy11) 
- Yrkesexamen inom vård och omsorg 2 500 poäng med betyget E som lägst i 2 250 poäng   

inkl. sv 1, eng 5, ma 1a och gymnasiearbetet
- Inom VO-College 2 500 godkända poäng

- Vuxenutbildningen 2012 (Vux12)
- Yrkesexamen inom vård och omsorg 2 400 poäng med betyget E i 2 250 poäng.

sv 1, eng 5, ma 1a och gymnasiearbetet
- Inom VO-College 1 500 poäng, 950 poäng programgem + gymnasiearbetet obligatoriskt

- Nya diplomregler inom VO-College  2017 och 2018
- Ungdomsgymnasiet, yrkesexamen men 950 godkända programgemensamma ämnen och sh

1a1
- Vuxenutbildningen 1 500 godkända poäng inkl. 950 p programgemensamma, sv 1, sh 1a1, 

300 p programfördjupning + gymnasiearbetet



Barn- och fritidsprogrammet inom VO-College 2015

Inriktning Socialt arbete yrkesutgång funktionsnedsättning

- Ungdomsutbildningen 2 500 poäng 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Programgemensamma ämnen 700 poäng

Inriktning Socialt arbete 300 poäng

Programfördjupning 600 poäng
- Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
- Specialpedagogik 1, 100 poäng
- Specialpedagogik 2, 100 poäng

Individuellt val 200 poäng

Gymnasiearbetet 100 poäng

Nya diplomregler från 2017, se hemsidan



Barn- och fritidsutbildning inom VO-College 2015

Inriktning Socialt arbete yrkesutgång funktionsnedsättning

Vuxenutbildningen totalt 1 500 poäng

Programgemensamma ämnen 700 poäng

Inriktning Socialt arbete 300 poäng

Programfördjupning 400 poäng
- Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
- Specialpedagogik 1, 100 poäng
- Specialpedagogik 2, 100 poäng

Gymnasiearbetet 100 poäng

Nya diplomregler från hösten 2018, se hemsidan



Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag inför 2017

- Hänvisa arbetssökande i första hand till reguljär utbildning

- Erbjuda endast kortare yrkesutbildningar

- Vårdbiträdesutbildning möjlig som arbetsmarknadsutbildning



Avsiktsförklaring SKL och Kommunal (april 2017)

– så säkrar vi framtidens kompetensförsörjning i vård och omsorg

• att förespråka en tydlig modell för yrkesutveckling där de olika nivåerna vårdbiträde, 
undersköterska och undersköterska med specialistutbildning definieras.

• att verka för ett nationellt reglerat utbildningsinnehåll för vårdbiträden, undersköterskor 
och undersköterskor med specialistutbildning.

• att yrket vårdbiträde definieras, samt att det fastslås vilken utbildningsnivå och vilket 
utbildningsinnehåll som behövs för yrket.

• att verka för en nationell valideringsmodell. Vårdbiträdenas och undersköterskornas
kunskap ska valideras mot de fastställda kurserna i vård- och omsorgsprogrammet
för respektive yrke.

• att verka för fler utbildningsplatser med specialistinriktning för undersköterskor
på Yrkeshögskolan.

• att stödja förslaget i utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen avseende att 
tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för en skyddad yrkestitel 
för undersköterskor.



Beslut om innehållet i vårdbiträdesutbildningen inom VO-College 
(maj 2017)

• Hälsopedagogik, 100 poäng

• Medicin 1, 150 poäng

• Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

• Psykiatri 1, 100 poäng

• Psykologi 1, 50 poäng

• Specialpedagogik 1, 100 poäng

• Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

Totalt 800 poäng som går att bygga på med 700 poäng till totalt 1 500 poäng



Reglering av yrket undersköterska
En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan 
regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

• Särskild utredare: Harriet Wallberg 
Sekreterare: Petra Zetterberg Ferngren och Johanna Hedström

• Beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet

• Föreslå en ändamålsenlig reglering av yrkesgruppen undersköterska (omfattas av 
något av alternativen legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering)

• Förtydliga vilken kompetens som ska krävas

• Lämna författningsförslag som behövs

• Klart 30 april 2019



Socialstyrelsen uppdrag
Förslag till nationella kompetenskrav för yrket undersköterska

Uppdragets innehåll och avgränsning

• Undersköterskor inom vård och omsorg
Undersköterskor oavsett titel inom socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården

• Grundläggande gemensam kompetens

• Författningsändringar som behövs för att fastställa krav

• 1 december 2018



Socialstyrelsens definition av ordet 
kompetens

Kompetens
En persons förmåga att utföra ett specifikt arbete

– De kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för 
att utföra arbetet



Skolverkets uppdrag
• Föreslå justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och 

omsorgsprogrammet 

• Ta fram förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett 
införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som 
inom kommunal vuxenutbildning.

• Utgå från de nationella kompetenskrav för undersköterskor som föreslås i 
betänkandet Effektiv vård (SOU2016:2)

• I genomförandet av uppdraget ska Skolverket föra en dialog med 
Socialstyrelsen och utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 
2017:07) om hur kompetenskraven på bästa sätt kan ligga till grund för 
utbildningar till undersköterska och som grund för en reglering av yrket

• Skolverket ska även föra en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting

• Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 
senast den 30 november 2018.



Effektiv vård (SOU2016:2) Göran Stiernstedt

Undersköterskeutbildning

Undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet. 

Sjuksköterskebristen har på senaste åren medfört ett intensifierat arbetet med att överföra 
arbetsuppgifter till främst undersköterskor.

Stora variationerna i utformningen av utbildningen till undersköterska. Det finns ingen 
”standardisering” eller några nationella kompetenskrav. 

För att få en effektiv arbetsfördelning i det patientnära arbetet skulle det vara önskvärt med 
en nationell standard eller liknande som ”garanterade” viss typ av kompetens oberoende av 
var utbildningen ägt rum. 

Höja yrkets status, vilket vi ser som önskvärt. 

Nationella kompetenskrav utesluter inte att man som komplement lokalt kan

profilera utbildningarna.



Skolverkets uppdrag

Föreslå en undersköterskeexamen inom gymnasieskolan och 
kommunal vuxenutbildning.

• Gymnasieexamen

• Yrkesexamen

• Undersköterskeexamen?

Utbildningsinnehåll?



Tack för mig!

Zenita Cider

www.vo-college.se

http://www.vo-college.se/

