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Remissvar föreskrifter specialistundersköterska 

Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata 
vård- och omsorgsgivare, vill härmed avlämna följande remissvar på förslaget. 

Om förslaget 

Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat ett förslag till föreskrifter för 
inriktning specialistundersköterskor inom äldreomsorg i syfte att ge utbildningen 
ett nationellt likvärdigt innehåll och på så sätt öka anställningsbarhet och rörlighet 
på arbetsmarknaden samt kvaliteten inom vård och omsorg.  

Vårdföretagarnas synpunkter 

Vårdföretagarna välkomnar att utbildningen till specialistundersköterska ges ett 
nationellt likvärdigt innehåll. Vårdföretagarna beklagar dock att Myndigheten för 
yrkeshögskolan inte i högre grad beaktat det förslag som inlämnats från Vård- 
och omsorgscollege (VO-College) och frånvaron av dialog om VO-Colleges 
förslag.  

VO-College representerar fackförbundet Kommunal samt en rad 
arbetsgivarorganisationer, bland annat Vårdföretagarna, och för deras talan i 
vissa utbildningsfrågor. VO-College har arbetat under en längre tid med att ta 
fram ett förslag till innehåll för en nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning 
inom äldreomsorgen. Arbetet inleddes redan hösten 2016 och har letts av en 
arbetsgrupp bestående av personer med kunskap om äldreomsorgens 
rekryteringsbehov. Förslag har tagits fram i ett processinriktat arbete, där framför 
allt chefer inom äldreomsorgen i VO-College varit involverade. I december 2020 
skickades ett förslag på nationellt likvärdigt innehåll in till myndigheten. 
Myndigheten för yrkeshögskolan har därefter presenterat ett förslag som i hög 
grad avviker från VO-Colleges.  

YH-utbildningar syftar till att följa arbetsmarknadens behov. Det förslag som VO-
College tagit fram efter en lång och gedigen process reflekterar det behov som 
de största arbetsgivarorganisationerna samt fackförbundet på området uttryckt. 
Därför är det väldigt olyckligt att Myndigheten för yrkeshögskolan ändrar i 
förslaget utan att det föregås av kontakter och diskussion med VO-College. I 
tidigare liknande processer har ändringar från de förslag som lagts fram föregåtts 
av en dialog och möjlighet för VO-College att förklara hur olika delar av förslaget 
motiverats.    

Vårdföretagarna föreslår därför att Myndigheten för yrkeshögskolan i sitt fortsatta 
arbete involverar VO-College och beaktar de synpunkter som organisationen 
framför.  
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Antje Dedering 
Förbundsdirektör 
Vårdföretagarna 

Anna Bergendal 
Näringspolitisk expert  
Vårdföretagarna  
 

Kontakt: Anna Bergendal 
anna.bergendal@vardforetagarna.se 
Telefon: 072 550 42 80 
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