
 

                                                                                                                                                        

 

”Hur rustar vi inför regleringen av yrket 

undersköterska?” Kom och var med och påverka 

det regionala utvecklingsarbetet! 

Inbjudan och program  

Tid: Torsdag 7 oktober kl. 09.00-12.15                                                                                                                       

Plats: Digitalt/Teams (länk skickas ut några dagar innan konferensen) 

Välkommen till en halvdag med fokus på regleringen av yrket undersköterska och regionala 

aktiviteter inom vård och omsorgsområdet!                                     

Den 7 oktober anordnar Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet i Stockholms län i 

samarbete med Storsthlm en dialogkonferens. Utbildningsanordnare, arbetslivsrepresentanter och 

fackliga företrädare inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård hälsas varmt välkomna till en 

inspirerande förmiddag med fokus på aktualiteter inom vård och omsorgsområdet, reglering av 

yrket undersköterska och pågågående arbete med inriktning på tryggad kompetensförsörjning 

inom vård- och omsorg. Ditt perspektiv är viktigt, då förmiddagen avslutas med dialoger kring 

regleringen av yrket undersköterska och kunskapsutbyte på området.  

Syftet med konferensen är att belysa införandet av regleringen till skyddad yrkestitel för 

undersköterska och hur det kan påverka verksamheter inom området. Vidare är syftet att belysa, 

för parterna viktiga och centrala frågor att jobba vidare med lokalt och regionalt.  

 

Program 

Kl. 08.45 Konferensen öppnar för deltagare  

Kl. 09.00    Regionalt programråd Vård- och omsorg hälsar välkommen!  

Kl. 09.05 Aktuellt i programråden                                                                                                                 

 Aisha Amin, Ordförande Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet 

Kl. 09.15 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket 

(Prop. 2020/21:175). Varför, Vad, Hur?                                                              

Åsa Wennberg, Enhetschef Socialstyrelsen, Anna Vieru Enhetschef 

Socialstyrelsen            

Kl. 09.45     Reviderat Vård- och omsorgsprogram- Nya och äldre utbildningar. Hur gör 

vi nu?      

 Eva Ekstedt Salzmann, Utbildningsråd Skolverket 

Kl. 10.15 Paus 
 
Kl. 10.25 Hur kan arbetsgivare förbereda sig inför regleringen av yrket 

undersköterska? 
 Katarina Storm Åsell, Utredare Sveriges Kommuner och Regioner 

 
 
 

 



 

                                                                                                                                                        

 

Kl. 10.45  Gruppdiskussioner/dialog och digital fika 

Kl. 11.25 Paus 

Kl. 11.30    Redovisning av diskussioner i grupper/dialog  

Kl. 12.10     Sammanfattning  

Kl. 12.15    Avslut 

 

För att anmäla dig till konferensen, var god och klicka på hyperlänken alternativt på länken i 

mejlet. Sista anmälningsdag 26 september 2021.  

Då det är ett begränsat antal platser till konferensen är det först till kvarn som gäller.                          

Varmt välkommen! 

 

Med vänliga hälsningar Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet 

Aisha Amin                                                                                                                                     

Ordförande Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet i samarbete med Storsthlm                                                                  

Regional processledare VO- College Stockholmsregionen                                                                                      

E-post aisha.amin@edu.stockholm.se 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6SZn45RNd0q-YdRZf0rNAsUyIQfnI5JJtlxoFmFdzNVUQ0FEOTVMU1c5SzlOVURBR0s0T01NOE40QiQlQCN0PWcu
mailto:aisha.amin@edu.stockholm.se

