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Vård- och omsorgsutbildning
Undersköterska, 1 500 poäng
Den här utbildningen passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om 
arbete inom vården. Du får lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom 
hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, som vård- och omsorgspersonal och med funktionshin-
drade.

Nationellt yrkesprogram med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som 
undersköterska. På Vuxnas lärande bedriver vi utbildning inom vård och omsorg med hög kvalitet. 
För att bli behörig som undersköterska i verksamheter inom kommun och region ska man läsa minst  
1 500 poäng. 

I vissa omvårdnadskurser ingår arbetsplatsutbildning, APL, såväl inom äldreomsorgen, psykiatrin, 
funktionshinderområdet och på sjukhuset. Din praktiktid blir anpassad till verksamhetens arbetstider 
och under APL-perioden besöker din lärare dig för handledning i den kliniska verksamheten.  
Utbildningen bedrivs som närstudier och föreläsningar varvas med individuella/grupparbeten, själv-
studier och praktiska övningar. 15% av utbildningstiden är APL.

Utbildningen syftar till att ge eleven:
• förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och
hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt
administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
• kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
• kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska,
sociala, kulturella och existentiella aspekter.
• kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för
hälsan.
• kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
• förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
• förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån
människors olika behov och förutsättningar.
• kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt
förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.



Ansökan
Du ansöker i den digitala ansökan som du hittar på vår hemsida –  
www.karlskoga.se/vuxenutbildning
Inför antagning till yrkesutbildning kan intervjuer förekomma. 

Förkunskapskrav för utbildningen
Godkända grundskolebetyg från årskurs 9 i:
• Svenska/Svenska som andraspråk
• Matematik
Alternativt
Godkända betyg från kommunal vuxenutbildning:
• Svenska/Svenska som andraspråk, delkurs 4, på grundläggande nivå.
• Matematik, delkurs 4, på grundläggande nivå.

Behöver du kontakt med en studie- och yrkesvägledare hittar du kontaktuppgifter 
på vår hemsida - Studie- och yrkesvägledning | Karlskoga

Är du inte folkbokförd i Karlskoga/Degerfors kontaktar du en studie- och yrkes-
vägledare i din hemkommun för att göra en ansökan. 

Mer information finns på www.karlskoga.se/yrkesvux
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Utbildningsplan

Kurs      Kurskod  Poäng
Anatomi och fysiologi 1    ANOANA01  50
Anatomi och fysiologi 2    ANOANA02  50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1  FUTFUN01  100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2  FUTFUN02  100
Gerontologi och geriatrik    GERGER0  100
Hälso- och sjukvård 1     HAOHAL01  100
Hälso- och sjukvård 2     HAOHAL02  100
Omvårdnad 1      OMVOMV01  100
Omvårdnad 2      OMVOMV02  100
Psykiatri 1      PSYPSY01  100
Psykiatri 2      PSYPSK02  100
Psykologi 1      PSKPSY01  50
Social omsorg 1     SOASOC01  100
Social omsorg 2     SOASOC02  100
Vård- och omsorg specialisering   VADVAD00S  100
Svenska 1      SVESVE01  100
eller  
Svenska som andra språk 1    SVASVA01  100
Samhällskunskap 1a1     SAMSAM01a1  50


