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Undersköterska

Förhandlad enligt 11 § MBL med Kommunal 2009-06-15.
Antagen av förvaltningschef.

Grundläggande utbildnings- och kompetenskrav som undersköterska
• Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande tidigare utbildning 

alternativt motsvarande gymnasial vuxenutbildning
• Körkort inom hemtjänsten
• Kvalifikationer enligt nedanstående kravprofil

Undantag från utbildningskraven kan göras under semesterperioden (juni, juli, augusti) då 
semestervikarier anställs som inte utför samtliga arbetsuppgifter i verksamheten. Undantag kan även 
göras för kortare sjukvikariat eller annan kortare ledighet hos ordinarie personal om ingen annan 
lämplig undersköterska finns. En person som inte har kompetens motsvarande undersköterska kan 
max anställas totalt i tio månader (300 dagar).

Kravprofil för undersköterska inom vård och äldreomsorgen.

Måluppfyllelse
• Arbeta enligt intentionerna i Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL §1:1).

• Arbeta enligt vård och äldreomsorgsförvaltningens uppdrag från vård och 
äldreomsorgsnämnden.

Resultat som förväntas
• Ta ansvar och vara engagerad i upprättandet av genomförandeplaner för varje individ, samt 

arbeta aktivt utifrån dem och kontinuerligt utvärdera dem. Fungera som stödperson för en eller
flera vårdtagare.

• Följa arbetsplatsens upprättade handlingsplaner, policys och riktlinjer exempelvis avseende 
hygien, ergonomi, personal, arbetsmiljö, etiska regler. Utföra arbetsuppgifter enligt gällande 
delegering. Ta ansvar för att delegeringen uppdateras.

• Både skriftligt och muntligt kunna rapportera och dokumentera i befintligt verksamhetssystem 
enligt gällande lagstiftning.

• Kommunicera med individen och närstående på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. 
Kunna förvissa sig om att vårdtagaren och anhöriga förstår given information.

• Utifrån upprättad genomförandeplan ge stöd åt vårdtagaren i exempelvis personlig omvårdnad
och hushållssysslor.

• Utifrån upprättad genomförandeplan skapa förutsättningar för vårdtagaren och utifrån 
vårdtagarens förmåga ge möjlighet till den stimulans han/hon klarar att förmå.

Alingsås kommun

Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9

Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-124 58

E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se  

Webbplats: www.alingsas.se



• Kunna uppmärksamma förändringar i vårdtagarens hälso- och funktionstillstånd och 
genomföra lämpliga åtgärder. Arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

• Kunna uppmärksamma, diskutera och hantera etiska dilemman och överväganden.

• Utifrån en helhetssyn på vårdtagarens livssituation kunna avväga dennes uppfattning mot vad 
som - utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter - anses vara god vård 
och omsorg.

Flexibilitet och förändring
• Kunna arbeta både självständigt och i grupp samt delta och vara konstruktiv i lösning av kris- 

och konfliktsituationer.

• Kunna prioritera uppgifter i det dagliga arbetet.

• Upprätthålla god samverkan med interna och externa samverkanspartner samt ha en 
helhetssyn på vård och äldreomsorgens verksamhet.

• Reflektera över sitt eget yrkesutövande, sig själv och sina egna handlingar och beteenden.

• Ha viljan att utvecklas och vara förändringsbenägen.

• Aktivt delta i kompetensutveckling och i utvecklandet av yrkesrollen. Skaffa sig den kunskap 
som behövs för att ge bästa möjliga stöd.

Förhållningssätt och bemötande
• Ha en humanistisk människosyn.

• Vara lyhörd och empatisk för vårdtagarens uppfattning och behov. Bibehålla och förstärka 
vårdtagarens självkänsla och värdighet.

• Vara engagerad och positiv i mötet med vårdtagaren, anhöriga och kollegor. I samråd med 
vårdtagaren eller dess företrädare komma överens om hur behoven skall tillgodoses.

• Respektera och bekräfta vårdtagarens självbestämmanderätt. Skall behandla vårdtagaren 
med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på 
vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.

• Arbeta för att vårdtagarens behov och intressen skall komma i första hand. Sträva efter att 
tillgodose vårdtagarens önskemål och kontinuitet.

• Enligt Lex Maria och Lex Sara uppmärksamma och agera om annan personal beter sig 
oansvarigt eller oetiskt samt uppmärksamma andra eventuella brister i verksamheten.

• Respektera vårdtagarens religion och kultur.

• Kunna ta ansvar för den egna hälsan.

Tagit del av ovanstående kravprofil.

Datum___________________ Underskrift__________________________


