
Skrivelse till utbildningsminister Annika Hambrudd, Mariehamn 14.06.2021 

Avsändare: Demensföreningen på Åland r.f. 

 

 

Närvårdarutbildningen 

Demensföreningen på Åland efterlyser en mer utförlig utbildning inom ämnet bemötande i 

omvårdnaden av personer med en demenssjukdom. Dagens utbildning vid Ålands 

Yrkesgymnasium innehåller relativt få timmar inom detta ämne, det visar verkligheten ute på 

fältet. Att vårda personer med demenssjukdom är både svårare och mer utmanande än att vårda 

personer som inte lider av kognitiv svikt. Detta innebär att Åland skulle behöva utöka antalet 

utbildningstimmar för närvårdarstuderanden inom ämnet: Omvårdnad och bemötande av 

personer med en demenssjukdom – att se personen som en individ med inneboende resurser. 

Eftersom utbudet av utbildad erfaren personal är så pass litet så är demensenheter nödgade att 

anställa just nyutbildade närvårdare som ibland saknar arbetserfarenhet inom demensvård. Det 

är ytterst viktigt att alla närvårdare under sin utbildning får en mer omfattande fördjupning inom 

demensvård eftersom personer med demenssjukdom vårdas på alla vårdenheter runt om på 

Åland, även i hemtjänsten, inte bara på specifika demensenheter, detta pga. platsbrist eller för 

att kommunen saknar ett specifikt demensboende. Därför bör närvårdarstuderanden ha en mer 

grundlig utbildning inom ämnet bemötande av personer med demenssjukdom, annars är risken 

stor att dessa nya närvårdare blir avskräckta av den stora utmaningen och den tunga arbetsbörda 

som denna vård innebär och söker annat arbete inom övrig socialvård/hälso- och sjukvård. I 

dagens läge är det ganska lätt för en närvårdare att få en ny anställning eftersom det råder en så 

pass stor brist på närvårdare och därför behöver alla satsningar på att skapa en fördjupning inom 

ämnet demens för närvårdare beredas redan nu. Om denna personalförflyttning 

(”personalrumba”), som skapar bristande kontinuitet och otrygghet för våra klienter, skulle 

kunna förhindras genom ökad kunskap inom demensvård skulle det gynna det åländska 

samhällets vårdinrättningar mycket och därigenom även våra medborgare. Demensföreningen 

är medveten om att Landskapsregeringen har beställt en utbildning avsedd för vård- och 

omsorgspersonal inom äldreomsorgen som kommer i kontakt med personer med 

demenssjukdom. Utbildningen ska om möjligt kunna genomföras i ett samarbete mellan 

Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium med start hösten 2021. Detta ser föreningen 

som ytterst positivt för den åländska demensvården men är då beroende av enskilda personers 



eget intresse i att fördjupa sig i ämnet. Demensföreningen syfte med denna skrivelse är att 

närvårdarutbildningen bör få en fördjupning = ökat antal timmar i ämnet – Omvårdnad och 

bemötande av personer med demenssjukdom. 

 

Även hemtjänsten handhar många personer med en demenssjukdom så även den 

personalgruppen som består av närvårdare skulle behöva få en mer fördjupad kunskap inom 

demensområdet. 

 

 

Demensföreningens styrelse     

Mariehamn 14.06.2021 


