
 

Sida 1 av 2 
 

Ahmed, snart klar undersköterska, vill gärna stanna i Övertorneå 
 
Ahmed Abdi Yasin, 25 år från Uppsala är i slutet av 
sin yrkesutbildning till undersköterska på Utbildning 
Nord i Övertorneå. Ahmed som kom som flykting från 
Somalia till Sverige jobbade i sitt hemland inom 
sjukvård. Här i Sverige håller han på att förverkliga 
sin dröm, att kunna fortsätta jobba inom vården, och 
han vill helst flytta från Uppsala till Övertorneå som 
han tycker har mer livskvalité att erbjuda. 

Hittade utbildningen i Övertorneå på 
webben 
Ahmed berättar att han kom som flykting från Somalia 
årsskiftet 2009/2010. Först till Stockholm och sedan till 
Boden där han bodde ca ett år. Då hade han fått sitt 
uppehållstillstånd och flyttade till Uppsala där han nu 
bott ca tre år.  

Ahmed, som har en tvåårig sjukvårdsutbildning från sitt 
hemland, ville först studera på universitet men fick veta 

att han inte hade behörigheten som krävdes. I Uppsala studerade han svenska för invandrare (SFI) och 
fick parallellt även jobb som lokalvårdare och senare även fritidsledare. När han blev arbetslös fick 
han jobbcoachning genom arbetsförmedlingen under 6 månader, där han bland annat fick lära sig hur 
man söker jobb i Sverige. Eftersom han ville fortsätta att jobba inom vården, letade han också efter 
olika utbildningar. 

– Jag hittade Utbildning Nords undersköterskeutbildning på Arbetsförmedlingens hemsida och tog upp 
möjligheten att studera med min arbetsförmedlare. Han var positiv och berättade att jag kunde börja 
om jag ville. Jag började förra sommaren 
och snart är jag klar. Jag är verkligen 
tacksam för att arbetsförmedlingen och 
min handläggare i Uppsala gav mig 
möjligheten till dessa studier, konstaterar  
en mycket glad Ahmed. 
 
Övertorneå erbjuder mycket 
Ahmed säger att han är nöjd med 
utbildningen i Övertorneå. 
– Det är roligt här och lärarna är mycket 
duktiga och har varit ett fantastiskt stöd. 
Allt utbildningsmaterial ingår i 
utbildningen. Vi har också gjort många 
intressanta studiebesök. 

Bildtext: Läraren Viktoria Mäki på Utbildning Nord 
har teori genomgång med Ahmed Abdi Yasin 
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 I undersköterskeutbildningen ingår även flera praktikomgångar. Även på de olika praktikplatserna 
säger Ahmed att han fått ett mycket fint mottagande, känt sig behövd och också lärt mycket. 
 
– Första praktikomgångarna lärde jag mig mycket om hur det är att jobba inom omsorgen, hur det 
fungerar praktiskt på arbetsplatsen och fick också erfarenhet av hur man kan kommunicera med de 
boende. Under en praktikperiod i Haparanda fick jag erfarenhet av brukare som har demens eller 
någon neuropsykiatrisk funktionshinder som ADHD eller Asperger, och det var mycket intressant. 

Ahmed är verkligen glad över mottagandet han fått på sina praktikplatser. 

– Alla har önskat att jag kommer till de och jobbar. Just nu varvar jag studierna med arbete på 
Särkivaaragården, ett äldreboende i Övertorneå, vissa dagar under en två månaders period. 

Ahmed berättar att han gärna flyttar från Uppsala till Övertorneå. Trots att Uppsala är en större stad 
menar Ahmed att Övertorneå har mer att erbjuda. 

– I Uppsala gör man inte så mycket för sin egen del. Det blir mest att umgås med vänner eller hjälpa 
någon som behöver hjälp med nått. Här i Övertorneå finns tid för annat och jag kan göra saker för min 
egen skull, det som är bra för mig. Här hinner jag t.ex. simma, träna styrketräning och spela fotboll 
med mina kompisar i Övertorneå. 

I Övertorneå studerar mest 
män till undersköterska 
Vårdyrket är fortfarande väldigt 
kvinnodominerat men åtminstone i 
Övertorneå verkar intresset för yrket öka 
bland män. Av Ahmeds studiekamrater 
är majoriteten män, hela 75 %. Utöver 
vuxenstuderande har Utbildning Nord 
även gymnasielever och i den gruppen är 
siffran detsamma.  För Ahmed har inte yrkesvalet styrts av arbetsmarknadssituationen, eftersom han 
redan i sitt hemland jobbat inom vården, och han tycker att yrket passar män lika bra som kvinnor och 
menar också att fler män behövs inom vården. 

– Jag har fått ett bra mottagande där jag praktiserat och jobbat och känner också att jag behövts. Inom 
vården finns ju även tyngre moment där vi har fördelar. För mig är det en dröm att få jobba inom 
vården och jag vill så småningom gärna utbilda mig vidare i yrket och studera till sjuksköterska. Jag 
tycker inte det behöver finnas mansjobb och kvinnojobb. Jobb är jobb. Det viktiga är vad du själv vill 
göra – det beror på dig, avslutar Ahmed. 
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” Undersköterskeutbildningen i Övertorneå 
 - kanske Sveriges mest jämställda? 
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