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Äldreomsorgen behöver fler medarbetare 

Det har varit känt sedan mycket länge att vi står inför en stor demografisk utmaning när Sveriges 

befolkning förväntas passera 11 miljoner invånare år 2028 och andelen äldre-äldre (80 +) förväntas 

öka med 50%, 255 000 personer fler jämfört med år 2018. (Källa SCB) För Umeås del innebär 

prognosen att vi behöver rekrytera 2 400 personer till äldreomsorgen 2028. Siffran är räknad på 

befolkningsökning och pensionsavgångar samt att ungefär 700 personer kommer att välja att sluta 

inom vård och omsorg och börjar arbeta med något annat. Idag är det alldeles för få unga som väljer 

att läsa vård och omsorgsprogrammet vilket innebär att andelen outbildad personal i äldreomsorgen 

har ökat. 

Attityden till vårdyrket har förändrats och negativa skriverier och vårdskandaler har inte bidragit 

positivt. Det är inte bara det som har sänkt status och försämrat ungas förtroende för 

äldreomsorgen. Kommunens val att kontinuerligt sänka kraven, bara för att det behövs personal, har 

också bidragit till en försämring. Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda gymnasieungdomar 

feriejobb med förhoppningen att fler unga skulle kunna tänka sig att arbeta inom äldreomsorgen. 

Problemet är att erbjudandet vänder sig till dem som redan påbörjat en gymnasieutbildning varav de 

flesta inte valt vård och omsorgsprogrammet. Därför måste vi börja betydligt tidigare med att skapa 

intresse för vårdyrket.  

Ett exempel där detta har lyckats är företaget Ung Omsorg som startade 2007. Idag är ca 2000 

ungdomar knutna till verksamheten. Det är unga människor som åker ut till äldreboenden på helger 

och skollov och som skapar aktiviteter för de äldre. De ersätter inte ordinarie personal utan är extra 

resurser. Verksamheten är populär, den ger mer guldkant och omsorg samtidigt som det är ett 

meningsfullt extraarbete. Det bästa av allt är att dessa jobb skapat ett större intresse för att arbeta 

inom omsorgen och fler har valt vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet.  

I en enkätundersökning bland tidigare anställda i Ung Omsorg (2018) blev resultatet att ” 76 procent 

av anställda i tidigare kommunprojekt uppger att de fått en mer positiv inställning till 

äldreomsorgen genom arbetet hos Ung Omsorg.” ”32 procent av tidigare anställda uppger att de 

arbetar eller studerar inom vård och omsorg eller planerar att göra det inom kort.”  

Konceptet som företaget har är att de vill göra äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett 

framtida karriärval. Idag har närmare 200 äldreboenden i Sverige avtal med Ung omsorg och vi 

kristdemokrater menar att det är dags även för Umeå att tänka nytt för att öka intresset för 

vårdyrket hos yngre personer. Tiden för att införa detta har aldrig varit mer lämplig när intresset för 

äldreomsorgen under pågående pandemi blivit så stort. Vi ska hålla fast i intresset för äldreomsorgen 

och här lyfta fram alla de positiva delarna med att arbeta i ett av världens viktigaste yrken. Alla kan 



inte och ska inte bli undersköterska, men vi behöver personal som vill arbeta med det viktigaste som 

finns; med människor!  

Vårt förslag är att Umeå kommun testar en pilotverksamhet på förslagsvis tre äldreboenden under 

ett år för att därefter utvärdera om försöket kan utökas till fler boenden. Vi ser det inte som en 

kostnad, men däremot som en framtida investering med tanke på de kommande årens stora 

personalbehov. Fördelarna är många; det ger unga människor ett första extrajobb; vårdintresset hos 

unga ökar och det ger äldre på vård och omsorgsboenden fler aktiviteter och guldkant. Att säkerställa 

att Umeå kommun klarar av att rekrytera personal till vård och omsorg är inte en fråga bara för 

Äldrenämnden utan ansvaret och intresset för att klara detta bör ligga hos kommunfullmäktige. 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna  

• Att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en pilotverksamhet i samarbete med Ung 

Omsorg förslagsvis på tre äldreboenden. 

 

• Att pilotverksamheten utvärderas efter ett år och därefter om resultaten är goda ska det 

vidareutvecklas och genomföras på fler boenden. 

 

Veronica Kerr 

Kristdemokraterna 


