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Snart kan jobbet vara ditt!
Vård och omsorgsutbildning är för dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor. Utbildningen 
till undersköterska ger dig kunskaper för många olika områden inom vård och omsorg. Du lär dig att ut-
veckla förmågor som att vara lyhörd, vara kreativ samt inta ett etiskt och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen ger dig en bred kompetens som kommer att vara värdefull och avgörande i arbetet där du 
möter människor i livets olika skeden. Arbetet innebär nära kontakt med människor, ibland från olika kultu-
rer, och som ibland har sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera eller bete sig. Dina arbetsin-
satser kommer att vara mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden.

Innehåll
På vård- och omsorgsutbildningen får du 
kunskaper och kompetenser för att kun-
na arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre 

omsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksam-
heter för personer med funktionsvariationer. 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). Det ger dig en praktisk inblick i ditt kom-
mande yrkesliv.

Arbetsmarknad och yrken
Efterfrågan på undersköterskor väntas vara 
mycket stor under de närmaste åren. Det 
behövs utbildad personal, både män och 

kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och 
livserfarenheter, på arbetsmarknaden.
Med en vårdutbildning ökar möjligheterna till en 
tillsvidareanställning.

Exempel på yrken efter utbildningen:
Undersköterska, personlig assistent, boendestödjare 
och stödassistent.

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar skapade för dig som vill gå en yrkesutbildning som leder till arbete. Det är attraktiva yrkesutbildningar som ger 
dig chansen att omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja kompetens som du redan har. Utbildningarna fokuserar på praktisk kunskap inom branscher med 
behov av nya medarbetare.
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KURSER

Poäng Poäng

Anatomi och fysiologi 1 50 Omvårdnad 1 100

Social omsorg 1 100 Psykologi 50

Psykiatri 1 100 Svenska/svenska som andraspråk 1 100

Orienteringskurs 50 Gerontologi och geriatrik 100

Hälso- och sjukvård 1 100 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100

Anatomi och fysiologi 2 50 Social omsorg 100

Samhällskunskap 1a1 50 Omvårdnad 2 100

Hälso och sjukvård 2 100 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100

Psykiatri 2 100 Vård & omsorg spec./Komvuxarbete 100

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll och studieperioder
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Sök utbildningen
Använd webbansökan | Komvux. 
Du hittar den på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

BankID
För webbansökan behöver du ett BankID.

Antagningsbesked
Du får ett antagningsbesked med post samt e-post.
I ditt antagningsbesked hittar du viktiga datum som du behöver ha koll på.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du hittar kontaktformulär här: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning

Där hittar du även tider för telefon och drop-in. 
Tänk på att under ansökningstider kontakta studievägledningen i god tid och eventuellt 
boka tid för ett längre samtal. 

FÖRKUNSKAPSKRAV
Godkänt betyg i:

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Samhällskunskap på grundläggande nivå

Kostnader för utbildningen: Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studie-
material, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebe-
sök osv. Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

STUDIEPERIODER

3 studieperioder - se hemsida för aktuella datum

Reservation för ändringar i studieperioderna.
Läs mer om utbildningen på hemsidan.


