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Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för 
vuxenutbildare. Organisationen representerar offentliga och privata vuxenutbildare över 
hela Sverige. ViS har inbjudits att lämna synpunkter på Socialdepartementets promemoria  
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser och lämnar 
nedan förbundets sammanfattande synpunkter. 
 
ViS har tidigare yttrat sig över betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 
2019:20) och då i huvudsak ställt sig positivt de förslag som framlades I betänkandet. 
Förbundet ställer sig bakom att justeringar nu görs i förhållande till de tidigare förslagen och 
ser dem som nödvändiga med tanke på de förändringar som har skett inom vård- och 
omsorgsprogrammet. 
 
ViS ser positivt på en nationell standard för utbildning inom hälso- och sjukvård samt omsorg 
och förbundet ställer sig positivt till en tydlig kompetensbeskrivning kopplad till yrkestiteln 
undersköterska. ViS menar att det är bra med en tydlig gräns mellan undersköterska och 
andra yrkestitlar och att det på ett positivt sätt understryker vikten av utbildning. I nuläget 
varierar kraven för att anställas som undersköterska stort mellan olika kommuner och ViS 
anser att det är bra med en nationell reglering gällande detta. ViS anser att den 
utbildningsomfattning som föreslås i promemorian är rimlig. 
 
ViS tycker att det är bra att fler sedan tidigare anställda, så som förslaget nu ser ut, kommer 
att omfattas av övergångsbestämmelser. Detta kommer sannolikt att minska behovet av 
validering men ViS vill markera att man inte kan bortse från det validerinsbehov som ändå 
kommer till att finnas och som innebär ökade kostnader för vuxenutbildningen, vilket 
innebär att kommunerna bör kompenseras för detta. 
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ViS vill också påtala att föreslagna förändringar sannolikt kommer att påverka studie- och 
yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen. Behovet av vägledning bedöms komma att öka 
och för detta bör kommunerna och vuxenutbildningen kompenseras. 
 
 
Jonas Jonsson 
Ordförande  
Vuxenutbildning i Samverkan  
 

 
 

 

 

http://www.visnet.se/
mailto:jonas.jonsson@visnet.se

