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Enkel fråga till Anders Rubin 
 
Undersköterskeupproret pågår runt om i landet för att uppmärksamma och förbättra 

undersköterskornas arbetsvillkor, så också i Malmö. Undersköterska är det vanligaste 

yrket, men yrket har generellt dåliga arbetsvillkor, många arbetsmiljöproblem, både 

fysiskt, organisatoriskt och socialt, delade turer och mycket deltid, allt för låg bemanning 

och allt för mycket stress. Om undersköterskorna tar slut, vem ska då ta hand om alla 

äldre i hemtjänsten och på särskilda boenden frågar undersköterskeupproret? 

 
Inte bara undersköterskeupproret lyfter de problem som undersköterskorna inom 

äldreomsorgen drabbas av. Situationen är ohållbar!  

 
Arbetsmiljöverket konstaterar att inom kvinnodominerade sektorer är förutsättningarna 

för arbetet och arbetsmiljön sämre. Riskerna för ohälsa är större liksom risken att 

tvingas lämna sin anställning till följd av ohälsa eller missnöje med förutsättningarna i 

arbetet. Fysisk och emotionell belastning drabbar både kvinnor och män inom dessa 

sektorer och är inte en fråga om kön utan är en följd av arbetsvillkor och arbetsmiljö. De 

högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. 

Hela organisationen, på alla nivåer måste se till att kraven i arbetet balanseras med rätt 

resurser konstaterar arbetsmiljöverket. 

 
Sverige och Malmö står inför ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor och 

vårdbiträden. Samtidigt vill allt färre läsa till undersköterska på gymnasiet. Skolverkets 

statistik över hur många som sökt Vård- och omsorgsprogrammet i första hand inför 

läsåret 2019/2020 visar att det är det program som minskar allra mest – 14 procent 

färre sökande mot året innan. 

 
Undersköterskeupproret förklarar att det inte går att spara mer om vi vill ha en 

fungerande välfärd. Istället måste det satsas om det ska utbildas nya undersköterskor. 

Äldrevården kostar och det är dags att det budgeteras därefter. Det är dags att se 

allvaret i den kris som pågår inom äldreomsorgen – en kris som riskerar att bli ännu värre 

om inget görs nu. 

 
Kommer hälsa, vård och omsorgsnämnden att ta initiativ för att tillmötesgå 
undersköterskeupprorets krav? 
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