
Skrivelse till Styrelsen     01.12.2021 

Ålands gymnasium    

 

Vuxenutbildning för närvårdare 

 

I ÅSUB rapporten (2018:1) framkommer att; ”...Samtliga tre scenarier pekar i riktning mot en fortsatt tillväxt 

i rekryteringsbehovet av arbetskraft med utbildningsbakgrunden inom vård, service, handel, administration... 

... det största rekryteringsbehovet under kommande åren fram till 2025 kommer att finnas inom personlig service 

och kundservice, försäljning och omsorg, men också bland olika typer av expert- och specialistfunktioner. 

Utbildningsdimensioneringen efter utbildningsområden på gymnasienivå kan anses att relativt bra motsvara de 

framtida behoven. Å andra sidan är det viktigt att bland annat säkerställa personalstyrkan inom social- och 

vårdyrken inför en åldrande befolkning”.1 

 

Tidigare dimensioneringsbeslut 26A-2020 (26 §, 2020 – 03) från styrelsen hade fastställt ett antal å 32 

platser för vuxennärvårdare2. Denna dimensionering minskade dock styrelsen (66 §, 2021 – 05) då 

endast 16 platser för vuxennärvårdare3 erbjuds för år 2022. Därmed har 16 platser strukits från det 

tidigare dimensioneringsbeslutet från år 2020. Dimensioneringen för år 20234 är noll (0) platser, dvs 

inte i linje med ovannämnda rapport och statistik från ÅSUB. 

 

Enligt ÅSUB, Arbetsmarknadsbarometer 20215 är rekryteringsbehovet för närvårdare 53 årsverken. År 

2022 kommer Ålands yrkesgymnasium att examinera ca 14 ungdoms- och 10 vuxennärvårdare, totalt 

24 personer. Detta motsvara inte rekryteringsbehovet. Med en grov uppskattning kommer antalet 

examinerade år 2023 vara detsamma, dvs ca 23/24 närvårdare. Ytterligare kan konstateras att av de 

närvårdare som examineras söker sig flera vidare till andra studier eller väljer att arbeta med andra 

uppgifter/yrken, så det faktiska antalet närvårdare är ännu färre. 

 

Camilla Gunell lyfte vid plenum6 fram bl.a.: ”... kommer man att fortsätta att utbilda dessa eftertraktade 

vuxenutbildade närvårdare också inom Ålands gymnasium?”. Minister Hambrudd svarade: ”... om den 

fortsätter i Oasen eller om det är i samarbete med någon annan vårdinstitution... Det skulle jag se för framtidens 

utbildning inom närvårdare.  

 

 

Frågor till styrelsen: 

- Vilken dimensionering har ÅYG för antalet vuxennärvårdare de kommande 3-5 åren? 

 

- Vilken undervisningsform har ÅYG för vuxenutbildningen av närvårdare de kommande 3-5 åren? 

 

 

Jonas Gripenberg, programansvarig och vårdlärarna vid närvårdarutbildningen. 
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