PM Rotel IV (Dnr KS 2018/1422)

Anmälan om svar på remiss om förslag på justeringar i
programstruktur och examensmål för vård- och
omsorgsprogrammet samt förslag till
förordningsändringar vid införande av en
undersköterskeexamen inom gymnasium och komvux
Remiss från Skolverket

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Lotta Edholm anför följande.
Ärendet
Skolverket har i tilläggsuppdrag givet i regleringsbrev 18 december 2017 fått i
uppdrag att föreslå justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och
omsorgsprogrammet samt ta fram förslag till de förordningsändringar som krävs med
anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan
som kommunal vuxenutbildning.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, arbetsmarknadsnämnden och
utbildningsnämnden. Arbetsmarknadsförvaltningen har inkommit med ett
kontorsyttrande. Stockholms stad har besvarat remissen med stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, arbetsmarknadsförvaltingens kontorsyttrande och
utbildningsnämndens remissvar.
Stadsledningskontoret är positiva till förslagen från Skolverket då de ökar kvalitet
och likvärdigheten i undersköterskeutbildningen samt ökar anställningsbarheten.
Dessa förändringar anses som viktig för att säkerställa kvaliteten och kompetens i
framförallt äldreomsorgen framöver.
Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig positiv till ett nationellt
kompetenskrav/examen som undersköterska ur flera avseenden; patientsäkerhet,
anställningsmöjlighet samt bi-drar till högre status för yrket men menar att förslaget
inte tar hänsyn till att det finns vuxna elever som går undersköterskeutbildning som
redan har slutfört gymnasiet eller som redan har läst stora delar av gymnasiet inom
ett annat program.
Utbildningsnämnden ställer sig generellt positiv till förslagen men anser att kraven
bör likställas i vuxenutbildningen i linje med ungdomsutbildningen, för att
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överbrygga skillnaderna i utbildningens innehåll och längd så att arbetsgivaren vet att
utbildningarna ligger i linje med varandra.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 15 november 2018
LOTTA EDHOLM
Bilaga
Remissen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Idag är yrket undersköterska oreglerat när det gäller vilken utbildning som krävs för
anställning. Det medför att det ser olika ut över landet angående vad som anses
behövas för att kunna arbeta som undersköterska. En reviderad utbildning behöver
både göras tydligare när det gäller vad som är obligatoriskt och förstärkas med
relevant innehåll för att uppnå de kompetenser som bedöms behövas för en
undersköterskeexamen från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
Skolverket har i tilläggsuppdrag givet i regleringsbrev den 18 december 2017 fått i
uppdrag att föreslå justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och
omsorgsprogrammet samt ta fram förslag till de förordningsändringar som krävs med
anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan
som kommunal vuxenutbildning.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, arbetsmarknadsnämnden och
utbildningsnämnden. Arbetsmarknadsförvaltningen har inkommit med ett
kontorsyttrande. Stockholms stad har besvarat remissen med stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, arbetsmarknadsförvaltingens kontorsyttrande och
utbildningsnämndens remissvar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 oktober 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms skolor ska ge varje elev en god grund för fortsatta studier och yrkesliv.
Stadsledningskontoret bedömer det positivt att förslagen i remissen syftar till att förbättra
utbildningen för undersköterskor på gymnasie och komvux samt ge en bättre förberedelse för
arbetslivet och fortsatta studier.
Utbildning omfattning
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget om ökad omfattning av
programgemensamma kurser skulle öka likvärdigheten i undersköterskeutbildningar.
Undersköterskeexamen och de förändringar det skulle kräva i vård- och omsorgsprogrammet
på vuxenutbildningen skulle öka likvärdigheten mellan utbildningen på gymnasiet och
vuxenutbildning.
Kursinnehåll
Förändringar som föreslås i utbildningen och de krav som föreslås ställas på
undersköterskeexamen är baserat på efterfrågade kvalitetskrav fram arbetsgivare. De
föreslagna ändringarna av utbildningsinnehållet kommer i förläggningen ge en bättre
anpassad utbildning utifrån dagens krav för arbete inom hälso- och sjukvård. Förslagen anser
stadsledningskontoret kan göra det lättare för arbetsgivare att anställa personer eftersom det
ger tydlighet i vad en undersköterskeutbildning och examen innebär för kunskaper och
färdigheter.
Ekonomiska konsekvenser

3

De kostnadsmässiga konsekvenserna för Stockholms stad bedömer Stadsledningskontoret
vara marginella och övervägs av ökad anställningsbarhet och jämlikhet i
undersköterskeutbildningen.
Stadsledningskontoret är positiva till förslagen från Skolverket då de ökar kvalitet och
likvärdigheten i undersköterskeutbildningen samt ökar anställningsbarheten. Dessa
förändringar anses som viktig för att säkerställa kvalitén och kompetens i framförallt
äldreomsorgen framöver.

Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Förslaget tar inte hänsyn till att det finns vuxna elever som går undersköterskeutbildning som
redan har slutfört gymnasiet eller som redan har läst stora delar av gymnasiet inom ett annat
program utan utgår ifrån att de som börjar som vuxna behöver en hel gymnasieutbildning.
Den gruppen finns också, men med det här förslaget riskerar vi att de som vill yrkes-växla
sent i livet och som redan gått gymnasiet väljer att avstå från under-sköterskeutbildningen.
En person som redan har gymnasiekompetens kan få maximalt 80 veckor med
studiemedel, vilket innebär att utbildningen inte kan förlängas hur mycket som helst utan att
det allvarligt påverkar individens ekonomi.
Det är positivt med ett nationellt kompetenskrav/examen som undersköterska ur flera
avseenden; patientsäkerhet, anställningsmöjlighet samt bidrar till högre status för yrket.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2018 följande.
1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober har i huvudsak
följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig generellt positiv till förslagen. Bland annat kan lyftas att det är
positivt att det fortfarande är möjligt att nå en grundläggande högskolebehörighet samt
särskilt behörighet (matematik 2a) inom ramen för programfördjupningen samt individuellt
val på vård- och omsorgsprogrammet. Förslaget ger en mer sammanhållen och renodlad
utbildning, med fokus på teori och mer specifika yrkeskunskaper för arbete som
undersköterska.
Förvaltningen anser dock kraven bör likställas i vuxenutbildningen i linje med
ungdomsutbildningen, för att överbrygga skillnaderna i utbildningens innehåll och längd så
att arbetsgivaren vet att utbildningarna ligger i linje med varandra. En undersköterskeexamen
ska betyda samma sak oberoende om den studerande utbildat sig inom ramen för
gymnasieskolan eller inom komvux.
Det föreslås att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och att beslutet justeras omedelbart med anledning av remissens svarstid.
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