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 Ålands landskapsregering 
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Synpunkter på skrivelse angående fördjupning 
inom ämnet omvårdnad och bemötande av 
personer med demenssjukdom i utbildning till 
närvårdare 

Å lands landskapsregering har inbega rt synpunkter fra n styrelsen fö r Å lands gym-

nasium ö ver fö rslaget i en inla mnad skrivelse fra n Demensfö reningen pa  Å land r.f. 

Demensfö reningen efterlyser en mera utfö rlig utbildning inöm ömva rdnad öch be-

mö tande av persöner med en demenssjukdöm.  

Bakgrund 

Na rva rdarutbildningen besta r av 180 kömpetenspöa ng fö rdelat pa  yrkesa mnen öch 

gemensamma examensdelar. Yrkesa mnen a r 145 kömpetenspöa ng fö rdelat pa  5 ex-

amensdelar. Examensplanen fö r kömpetensömra det ”Va rd öch rehabilitering av 

a ldre” inneha ller fö ljande examensdelar:  

Ått fra mja utveckling öch delaktighet  25 kp 

Ått fra mja va lbefinnande öch funktiönsfö rma ga  30 kp 

Ått arbeta inöm hemva rd   40 kp 

Ått fra mja a ldres delaktighet   35 kp 

Valbar examensdel   15 kp 

Det finns idag ingen gödka nd examensplan fö r ”Va rd öch rehabilitering av a ldre” 

inöm Å lands yrkesgymnasium eftersöm det inte antagits na gön studerandegrupp 

enligt den nya la röplanen. De söm antagits till na rva rdarprögrammet enligt den nya 

la röplanen, la ser kömpetensömra det ”Sjukva rd öch ömsörg”.  

Utvecklingsmöjligheter 

Den nya la röplanen fökuserar pa  att den a ldre bör hemma öch fa r stimulans öch 

ka nner sig delaktig genöm verksamhet öch aktiviteter inöm dagverksamheten. Det 

finns mö jligheter att i examensplanen ”Va rd öch rehabilitering av a ldre” bygga upp 

en valbar examensdel söm fökuserar pa  demenssjukdöm. Den teöretiska kunskapen 

kan tas in i skölan, men ga llande den praktiska inla rningen finns utmaningar. Detta 

i öch med att utbildningen baserar sig pa  la rande i arbete (LIÅ) öch det inte alltid a r 

la tt att fö rverkliga LIÅ, i synnerhet inöm detta ömra de, fö r en hel grupp studerande.  
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Inöm Å lands yrkesgymnasium ser man pösitivt pa  att Demensfö reningen uppma rk-

sammar fra gan öch a r tacksam fö r att fra gan a ven aktualiseras bland arbetsgivare 

söm i öch med detta skulle kunna ö ppna fö r fler LIÅ-mö jligheter inöm ömra det.   

 


