
 
Motion angående utbildning av hemtjänstpersonal 

 

Hemtjänsten är till för att hjälpa äldre att kunna bo kvar hemma så länge som 
möjligt och därigenom avlasta både vården och äldreboenden. I 
omsorgsassistentens uppgifter ingår att städa, diska, tvätta, laga mat, hjälpa till 
med att komma i och ur sängen, förflyttning, påklädning samt bistå efter behov 
vid toalettbesök, dusch och övrig personlig hygien. Men det ingår även att byta 
stomier och tömma katetrar samt assistera vid intag av viss medicin. 

Omsorgsassistenter tar också emot och agerar på trygghetslarm, vilket innebär 
att personalen kan förvänta sig vad som helst under ett arbetspass. Risken att 
uppleva hjärtstopp, fallolyckor, svårt deprimerade människor och dödsfall under 
ett arbetspass är stor och någonting det måste finnas beredskap för. Trots detta 
krävs ingen utbildning för att få anställning och ny personal skickas ut i arbete 
efter endast tre dagars dubbelbemanning. Ingen utbildning i hjärt-lungräddning, 
hygien, ergonomi eller olycksfallsprevention ges. Inte heller förberedelse på olika 
svåra situationer eller kunskap om bemötande av äldre och funktionsnedsatta. 

Förlorarna – förutom hemtjänstpersonalen själv – är naturligtvis de äldre och 
funktionsnedsatta som behöver hjälpen. En kund hos hemtjänsten bör kunna 
förvänta sig ett professionellt och empatiskt bemötande och att alla 
förekommande arbetsuppgifter utförs på ett fullgott sätt, framför allt med tanke 
på den utsatta situation kunden befinner sig i. Att släppa in främmande 
människor i sitt hem och förlita sig på deras diskretion och hänsyn vid 
toalettbesök och personlig hygien är utlämnande och kan upplevas som 
integritetskränkande. Att personalen har en adekvat utbildning borde vara en 
självklarhet. 

 

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

● att kommunen utreder förutsättningarna för att anordna kortare kurser för 
samtliga nyanställda omsorgsassistenter inom hemtjänsten – fast personal 
likväl som timanställda och  

● att kommunen förbereder för införande av obligatorisk utbildning under 
2020. 
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