
Vård- och 
omsorgsutbildning 

FÖR VUXNA
Undersköterska  - ett framtidsyrke



Gillar du människor 
och att hjälpa andra? 
Då kanske ett arbete 
inom vården skulle 
passa dig.

Vi erbjuder distans med samlingar 1 dag/vecka

Sjukvården i Sverige står inför stora pen-
sionsavgångar och prognoser visar att det 
kommer att finnas gott om jobb i bran-
schen framöver. Andra orsaker, så som att 
vi blir allt äldre, gör att även behovet av 
undersköterskor är stort. Det är inte bara 
möjligheterna till jobb i Sverige som är sto-
ra, en vårdutbildning ger dig även chans att 
jobba utomlands. 

Vård- och omsorgsutbildningen är en bra yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att 
ge vård och omsorg till människor som behöver hjälp och stöd. Efter avslutad utbildning 
har du kompetens att arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, boen-
destödjare eller personlig assistent. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
där du får testa dina kunskaper i ett praktiskt sammanhang. 

Gymnasial Vuxenutbildning

Distansstudier är ett bra alternativ för dig som vill arbeta samtidigt som du pluggar eller 
vill kombinera vårdutbildning med t ex andra kurser på grundläggande eller gymnasial 
nivå. Vuxenutbildningen i Strömsund sker på distans med kurssamlingar 1 dag/vecka för 
genomgångar, uppföljningar, validering och redovisningar. 

Information om kursliteratur finns på vår hemsidaLäs mer!



Kurspaketet omfattar

Valbara kurser (välj kurser som motsvarar 300p)

Etik och människans livsvillkor............................................................
Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet..............................
Hälsopedagogik...................................................................................
Medicin 1............................................................................................ 
Psykiatri 1............................................................................................ 
Psykologi 1..........................................................................................
Specialpedagogik 1.............................................................................
Samhällskunskap 1a1 ........................................................................
Vård- och omsorgsarbete 1................................................................ 
Vård- och omsorgsarbete 2................................................................ 
Svenska 1 ...........................................................................................

100p
100p
100p
150p
100p
50p
100p
50p
200p
150p
100p

Akutsjukvård ......................................................................................
Demenssjukvård ................................................................................
Hemsjukvård .....................................................................................
Lindrande vård................................................................................... 
Äldres hälsa........................................................................................ 

200p
100p
100p
150p
200p

Gymnasial Vuxenutbildning

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får testa dina kunskaper i ett 
praktiskt sammanhang. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nät-
verk i din framtida yrkesroll vilket kan öka dina chanser till ett arbete efter dina studier. 

Vårt samarbete mellan utbildare och arbetsgivare är certifierat enligt VO-College kvalitets-
kriterier. För att få VO-College diplom måste du som studerande ha betyget E i dessa 1500 
poäng i nedanstående kurser.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

VO-College

Den studerande behöver inför yrkesintrodutionskursen förkunskaper i: 
Svenska/Svenska som andraspråk samt Matematik på grundläggande nivå.



Kontakta oss för mer information
Vuxenutbildningen i Strömsunds kommun

Box 520, 833 24 Strömsund
0670-161 85, 0670-161 65, 0670-161 88

ulrika.ganning@stromsund.se


