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Nuläge Äldreomsorgslyftet

Undersköterska 

• Intag v 34: 54 st Intag v 43: 28 st

• Intag v 3: 46 st

• Totalt läser ca 100 st

Specialistundersköterska

• 3 DUSK klara vt 2022

• 4 DUSK start ht 2021

• 3 Multisjuka äldre start ht 2021 (hemtjänsten)

Välfärdsteknik

• 1 digitaliseringshandledare (hemtjänsten)

Språkombud

• 12-15 deltagare ht 2021

Handledarutbildning, valideringstid, vårdsvenska, 
förflyttningsutbildning, del av basutbildningen…..

Ledarutbildning

• 6 enhetschefer, Borås Högskola ht 2021 halvfart

• 11 enhetschefer, Borås Högskola vt 2022 kvartsfart

Januari - november

Analys
• Inte 35 miljoner MEN väldigt mycket 

pengar….. Vi har använt en dubbel 
utbildningsbudgeten för ett normalt år

• 2020 använde vi 1,5 miljoner ÄO lyftet
• Mer än fördubblat antalet som läser
• Alla kan inte gå samtidigt
• Vikariebrist
• Alla blir inte antagna samtidigt
• Långsiktig utbildningssatsning
• Vi kan ”bara” använda pengarna till lön

Umeå Kommun 35 miljoner 2021

Hemtjänsten 1 364 713

Vård och omsorgsboende 6 879 487

Externa utförare 1 179 589

9 423 789



Utbildningsplan ÄN
• Utbildningsplanen ska ligga till grund för planering av aktiviteter och 

är indelad i introduktionsutbildning, fortbildning, vidare- och specialistutbildning 
samt särskilda medel

• Flera av utbildningsinsatserna pågår över flera år

• Utbildningsplanen framtagen i samarbete med verksamheterna

• Utbildningsbudget  och Äldreomsorgslyftet

• Särskilda satsningar under 2022:

- Basutbildning

- Förflyttningsutbildning

- Höjt utbildningsbidrag för ssk, at, ft

- Halkkörning

- Ledarutbildning

- Motiverande samtal (MI) stimulansmedel

- Språkapp (pilot) stimulansmedel



Introduktion
Basutbildning
Förflyttningsutbildning
Fortbildning
Vård och omsorgsutbildning – Litteratur
Hot- och våldsutbildning
Språkutbildning
Halkkörning
Juridik

Vidareutbildning/specialist

Vidareutbildning undersköterska - Litteratur
Utbildningsbidrag sjuksköterska, arbets- och fysioterapeut
Övrigt
Information och marknadsföring
Utbildningsreserv kortare utbildningar och övriga kostnader
Yrkesresan – fast avgift
Ledarutbildning – uppdragsutbildning ÄO lyftet
Särskilda medel
Motiverande samtal (MI) - stimulansmedel
Lingio Språkapp - stimulansmedel

Utbildningsplan 2022

Ingår i ÄO lyftet Kommentarer

Basutbildning och 
Förflyttningsutbildning

En del av lönekostnad 
för deltagarna kan tas 
på ÄO lyftet – Inte 
utbildningskostnaden

Hot och våldsutbildning Lönekostnad för 
deltagarna kan tas på 
ÄO lyftet – Inte 
utbildningskostnaden

Språkutbildning Lönekostnad för 
deltagarna kan tas på 
ÄO lyftet – Inte 
utbildningskostnaden

Ledarutbildning Lönekostnad för 
deltagarna kan tas på 
ÄO lyftet – Inte 
utbildningskostnaden

Vård och 
omsorgsutbildning, 
Specialist undersköterska

Lönekostnad för 
deltagarna kan tas på 
ÄO lyftet – Inte 
litteraturkostnad



Tack för mig

och 

trevlig helg!
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