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Vård- och omsorgspersonal i fokus - en ny skrift 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska Kommunal-
arbetareförbundet har i samarbete tagit fram en skrift ”Vård- och omsorgs-
personal i fokus”. Den beskriver, analyserar och synliggör uppgifter, roller 
och frågor om kompetens, både nu och framåt, för yrkesgrupper som lite 
förenklat benämns omvårdnadspersonal – undersköterska, barnskö-
terska/barnskötare i sjukvården, vårdbiträde, skötare och ambulanssjukvår-
dare. Sammanlagt är de nästan 250 000 anställda, mer än hälften av den per-
sonal den vård och omsorg som landsting/regioner och kommuner ansvarar 
för. 

Skriften vänder sig i första hand till förtroendevalda och anställda med ar-
betsgivaransvar och till fackliga förtroendevalda. Den kan med fördel även 
läsas av människor som arbetar med t ex information, media, personal och 
utbildning både inom och utanför kommunal sektor. För människor som fun-
derar på att utbilda sig och arbeta i vård och omsorg ger den bl.a. information 
om vad det innebär att arbeta i omvårdnadsyrken och vilka möjligheter det 
finns till vidareutbildning. 

Förutom enskild läsning och kunskapsinhämtning ska skriften kunna använ-
das som underlag vid såväl allmänna opinionsbildningsinsatser som diskuss-
ioner vid seminarier och konferenser. Delar av materialet kan också användas 
som underlag i rekryterings- och utbildningssammanhang t ex vid informat-
ioner i skolor och på externa mässor. 
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Information omskriften finns också på Landstingsförbundets, Svenska Kommun-
förbundets och Svenska Kommunalarbetareförbundets webbsidor www.lf.se, 
www.svekom.se och www.kommunal.se 

Skriften kan beställas på www.lf.se och www.svekom.se, tfn 020-31 32 30 eller 
fax 020-31 32 40. ISBN 91-7188-7814. Kostnaden för skriften är 75:-/ex vid be-
ställning av 1-5 exemplar. Vid beställning av fler än 5 exemplar 60:-/ex. Moms 
och portokostnader tillkommer. 

Vill Du ha ytterligare information, kontakta på Landstingsförbundet,  
Mats Svedin tfn 08-452 74 77 och på Svenska Kommunförbundet,  
Kerstin Ahlsén, tfn 08-452 77 85. 
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