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Nacka kommun 

Godkända utbildningar 
Tabell över äldre utbildningar och hur de likställs med yrkespaketet till 

undersköterska 1500 poäng. Andra utbildningar behöver valideras av den 

kommunala vuxenutbildningen. Utbildningar som inte är slutförda behöver 

valideras av den kommunala vuxenutbildningen.  

 

 

 

 

 

 
Godkända utbildningar 

 
Kommentar 

Vård- och 
omsorgsprogrammet (Gy-11 
& Vux-12), 1 400p 

Programgemensamma ämnen 
om 1 100p och 
programfördjupning om 300p. 
Godkända fördjupningar är: 
– Äldreomsorg (200p + 100p)  
– Funktionsnedsättning (100p 
+ 100p + 100 p)  
– Psykiatri (200p + 100p)  
– Akutsjukvård (Akutsjukvård 
200p + palliativ vård eller 
medicin 100p) 
 
 

Omvårdnadsprogrammet  
(Gy-00 & VUX-01), 1 350p 

Karaktärsämnen, gemensamma 
kurser omfattande 600-650p 
plus valbara kurser om 600-
750p 
 

Omvårdnadslinjen, 3-årig, 
gren för omvårdnad  

Ska bedömas som Gy-00 

Omvårdnadsutbildning, 3-
årig 

Ska bedömas som Gy-00 

Omvårdnadsutbildning, 
kommunal vuxenutbildning 

Ska bedömas som VUX-01 

Omvårdnadsprogram för 
vuxna, 28 veckor (1085 Gyp) 

Förkortad utbildning före Gy-
00 

Omvårdnadsprogram för 
vuxna, 40 veckor (1130 Gyp) 

Förkortad utbildning före Gy-
00 

Tvåårig vårdlinje Utbildning före 1994  

Mentalskötarutbildning, två 
eller tre terminer (1 000p)  

 

Sjuksköterskeprogrammet Fyra terminer ska vara 
godkända. 
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Information om den kommande skyddade yrkestiteln 

undersköterska 

I nuläget är det oklart vilka kurser som skall ingå i den skyddade yrkestiteln. Klart 

är att Svenska 1, 100p, och Samhällskunskap 1, 50p, ska ingå. Från den 1 juli 2023 

kan man ansöka om den skyddade yrkestiteln hos Socialstyrelsen.  

SKR: Under samma tidsperiod ska även bevis om rätt att använda yrkestiteln 

undersköterska kunna ges till den som har en utbildning med inriktning mot vård 

och omsorg från gymnasieskolan, eller kommunal vuxenutbildning enligt de 

bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 

2023. 

SKR: Övergångsbestämmelser; de som den 1 juli 2023 har en 

tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska får fortsätta att använda 

titeln under 10 år. Därefter behöver de ha ansökt om och beviljats ett bevis för 

att fortsatt få använda yrkestiteln.  

 

 


