
Det här är Äldreomsorgslyftet

Studera på arbetstid 
– få din vanliga lön



Vill du utbilda dig?
Passa på nu!
Att rätt kunskap finns inom äldre
omsorgen är jätteviktigt, både för de 
äldre och för dig och dina kollegor. 
Du får möjlighet att ta dig framåt 
i din yrkesroll, samtidigt som kvalite
ten på den vård och omsorg vi kan 
erbjuda äldre blir bättre. 

Men då är det viktigt att du och dina 
kollegor faktiskt får möjlighet att ut
bilda er, och att din chef har utrymme 
att låta dig studera på arbetstid. Prata 
med din chef om du är intresserad av 
att studera. 

Därför finns Äldreomsorgslyftet, 
ett statsbidrag som hjälper din chef 
att betala din lön när du studerar. 
Det innebär att du slipper gå miste 
om delar av din inkomst, och din chef 
kan ta in en vikarie i din plats under 
tiden du studerar.

Passa på att utveckla din kompetens 
och växa i din yrkesroll! Din kunskap 
gör skillnad för de äldre du hjälper 
under dina arbetsdagar.



Så här 
går det till:
1 När du kommit överens med din chef om studier kan du börja 

med att ta reda på om du har rätt förkunskaper för att kunna 
klara av en utbildning, eller om du behöver förbereda dig på 
något sätt.

2 Leta på internet efter spännande kurser, som yrkespaketen till 
vårdbiträde eller undersköterska. Är du folkbokförd i Stockholms 
stad kan du kontakta Vuxenutbildningscentrum för att få tips 
om utbildningar. Är du folkbokförd någon annanstans kan du 
kontakta vuxenutbildningen eller Komvux i din kommun.

3 Sök den kurs du vill gå.

4 När du antagits till kursen behöver du be din utbildnings
samordnare om ett antagningsbevis. Ge det till din chef.

5 Sedan sköter din chef resten kring ersättningen, och du kan 
fokusera på din kurs.



Exempel på 
utbildningar
• Yrkespaket till undersköterska.
• Yrkespaket till vårdbiträde.
• Andra kommunala vuxenutbildningar som är relevanta

inom äldreomsorgen.
• Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar

yrkespaketen till undersköterska och vårdbiträde.
• Utbildning till specialistsjuksköterska inom till exempel

äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre,
demens eller palliativ vård.

Ta reda på mer!

leverantör.stockholm/äldreomsorgslyftet
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