
Skyddad yrkestitel för undersköterskor 

1 juli 2023

Uppdaterad 20230517

APT-material



Innehåll

• Om skyddad yrkestitel för undersköterskor

• Vad krävs för att få en skyddad yrkestitel?

• Var och när kan du ansöka?

• Sammanfattning

• Information hos Socialstyrelsen



Om skyddad yrkestitel för 

undersköterskor



Riksdagen har beslutat om skyddad 

yrkestitel för undersköterskor

Syftet är att:

•öka kvaliteten och säkerheten 

i vård och omsorg

•säkerställa enhetlig 

kompetensnivå

•bidra till ökad trygghet bland 

patienter, brukare och anhöriga.

Undersköterska som ler och tittar in i kameran.



Vad innebär det att titeln blir skyddad?

•Från den 1 juli 2023 måste du ha bevis om skyddad 

yrkestitel för att använda titeln undersköterska.

•För att få ett bevis behöver du göra en ansökan hos 

Socialstyrelsens och få den godkänd.

•Ansökan kan tidigast göras från och med den 1 juli 2023. 

•Ansökan görs enklast via Socialstyrelsens e-tjänst.



Undantag från kravet på att ha ett bevis om 

skyddad yrkestitel

•Du som är tillsvidareanställd 

med titeln undersköterska den

1 juli 2023, får fortsätta använda 

titeln utan bevis i tio år.

•Du kan behålla titeln även om 

du byter arbetsplats efter 1 juli.

•Efter tio år behöver du ha ett 

bevis för att få använda titeln 

undersköterska.
Undersköterska överlämnar en matkasse till en äldre kvinna.



Du som inte har ett bevis och inte omfattas av 

undantagsregeln

•Du får fortsätta arbeta i vård och omsorg.

•Du får inte använda titeln undersköterska, eller någon 

annan titel som kan förväxlas med titeln undersköterska.

•Du får inte vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.



Skyddad yrkestitel – inte legitimation

Skyddad yrkestitel är inte samma sak som legitimation.

•För en få använda en skyddad yrkestitel krävs en viss 

utbildning eller motsvarande kompetens, men det görs 

ingen lämplighetsprövning.

•Rätten att använda den skyddade yrkestiteln kan inte 

begränsas eller tas tillbaka på samma sätt som en 

legitimation.



Vad krävs för att få en 

skyddad yrkestitel?



Grundläggande krav för att få en skyddad yrkestitel

• Du har gått en utbildning med 

inriktning mot vård och omsorg på 

gymnasiet eller komvux.

• Du har fått motsvarande 

kompetens på annat sätt.

• Du behöver ha godkända betyg i 

vissa ämnen eller kurser.

Boken Svea rikes lag.



Betygskraven är olika beroende på när man har 

läst sin utbildning

Utan gymnasiepoäng Med gymnasiepoäng

ca 1994 1 juli 2023



Utbildningar utan gymnasiepoäng – före ca 1994

Godkända betyg i alla vård- och omsorgsämnen

•Vårdlinjen och omvårdnadslinjen med 

inriktning vård och omsorg

•Social servicelinje

•Motsvarande utbildning

Och 

svenska



Utbildningar med gymnasiepoäng 

– från ca 1994 till den 1 juli 2023

Godkända betyg som omfattar

•1 240 poäng vård- och omsorgsämnen

•80 poäng svenska



Utbildningar som påbörjas fr.o.m. 1 juli 2023

Godkända betyg som omfattar

•1 350 poäng vård- och omsorgsämnen

•100 poäng svenska

•50 poäng samhällskunskap



Andra sätt att få en skyddad yrkestitel

Det finns också regler i föreskrifterna för dig som:

• har en kombination av utbildningar, med eller utan 

gymnasiepoäng

• inte helt når upp till betygskraven, men har arbetslivs-

erfarenhet, högre utbildning inom vård och omsorg eller 

andra meriter som kan väga upp detta

• har en sjuksköterskeutbildning



Regler för utlandsutbildade 

EU, EES och Schweiz 

- Utbildningen får inte 

avvika väsentligen från 

vård- och omsorgs-

programmet

- Kunna svenska, danska 

eller norska

Annat land (tredjeland)

- Utbildningen ska vara 

jämförbar till längd, 

nivå och innehåll 

- Kunna svenska, 

danska eller norska 

- Behöver göra praktisk 

tjänstgöring 



Var och när kan 

du ansöka?



Du kan ansöka tidigast den 1 juli 2023

– ansökan görs hos Socialstyrelsen

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Beslut

• E-legitimation (BankID)

• Ansökningsavgift

• Bekräftelse

• Lagar och föreskrifter

• Handläggningstid

Bifall

HOSP-register

Avslag

Kan överklagas

Intyg och 

betyg

Prövning och 

bedömning
Ansökan
legitimation.socialstyrelsen.se

Bevis 
om rätt att 

använda titeln 

undersköterska



Sammanfattning



Sammanfattning – bevis om skyddad 

yrkestitel för undersköterskor

• Fast anställd undersköterska 1 juli – du har tio år på dig att ansöka

• Ej fast anställd undersköterska 1 juli – du får använda titeln när du 

fått ditt bevis 

• Vilka krav som ställs för att få en skyddad yrkestitel kan du läsa här

• Ansök på legitimation.socialstyrelsen.se tidigast 1 juli

• Skicka in alla betyg/intyg från början, så får du snabbare svar

• Du som inte får kallas undersköterska kan arbeta i vård och omsorg 

med annan titel

https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/


Information 

hos Socialstyrelsen



legitimation.socialstyrelsen.se



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


