OLIKA SÄTT ATT LÄSA VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING
INOM VUXENUTBILDNINGEN
Utbildningen till undersköterska (vård- och omsorgsutbildning) motsvarar cirka ett och ett
halvt års studier och är vanligtvis mellan 1 250 – 1 580 poäng. Utbildningen består av en
grundutbildning på cirka 1 100 poäng (observera att kommunerna kan ha olika kurser i sin
grundutbildning). Eleven väljer i slutet av utbildningen en av de fyra inriktningarna;



Funktionsnedsättning
Psykiatri




Sjukvård
Äldreomsorg

Utbildningen har Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) vilket innebär att viss del av
utbildningen är förlagd på en arbetsplats/flera arbetsplatser.
Förkunskapskrav:

För att kunna söka till utbildningen krävs att personen har
grundskoleutbildning eller motsvarande samt har betyg i svenska
grund/svenska som andraspråk grund.

UTBILDNINGSPLAN
REKOMMENDERAD GRUNDUTBILDNING

REKOMMENDERAD FÖRDJUPNING OCH
INRIKTNING

Kursnamn

Kurskod

Kurspoäng

Vård- och
omsorgsutbildning 1

Kursnamn

Kurskod

Kurspoäng

VÅRVÅR01

200

Medicin 1

MEDMED01

150

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Hälsopedagogik
Vård- och
omsorgsarbete 2

HALHAL01

100

Socialpedagogik

PEASOC0

100

VÅRVÅR02

150

Kommunikation

PEDKOU0

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Etik- och människans
livsvillkor

MÄNETI0

100

Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1
Samhällskunskap 1a1

SVESVE01/
SVASVA01
SAMSAM01a1

Funktionsnedsättning

Psykiatri
Psykiatri 2

PSYPSY02

200

Samhällsbaserad
psykiatri

PSYSAM0

100

100

Sjukvård

50

Akutsjukvård

SJUAKU0

200

TOTAL POÄNG GRUNDUTBILDNING

1100

Medicin 2

MEDMED02

100

Gymnasiearbete*

100

GYARVO

Äldreomsorg

* Krävs för att få VOC-diplom

Äldres hälsa och
livskvalitet

GERÄLD0

200

Den som har tidigare betyg i kursen/kurserna behöver
inte läsa kurserna igen.

Vård- och omsorg
vid demenssjukdom

GERVÅR0

100

TOTAL POÄNG FÖRDJUPNING

300

Kurserna i utbildningsplanen är en rekommendation
utifrån arbetsgivarnas syn på vad som krävs för att få
anställning.

ANSTÄLLNINGSBARHET
Med godkända betyg (lägst betyg E) i ovanstående kurser kan du söka anställning som
barnsköterska, skötare eller undersköterska inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I
exempelvis Mölndals stad kan du söka anställning som undersköterska inom äldreboende
och hemtjänst, och som habiliteringsassistent. Det är också möjligt att redan innan du
studerat alla kurserna söka arbete inom kommunen som biträde (vikarie- eller
timanställning).

VAR KAN JAG LÄSA UTBILDNINGEN?
Vård- och omsorgsutbildning i Mölndal
Lärarledd undervisning – heltidsutbildning.
Gör din ansökan här: https://molndal.alvis.gotit.se/student
Utöver kurserna ovan ingår även följande kurser i Vård- och omsorgsprogrammet på
Campus Mölndal:
- Orienteringskurs Vård och omsorg, 50p
- Orienteringskurs, Datorkunskap, 30p
Vård- och omsorgsutbildning med validering i Mölndal
För att läsa vård- och omsorgsutbildning med validering krävs att du har arbetat inom
äldreomsorg eller funktionshinder i minst ett år under de tre senaste åren. I nuläget vet vi
inte när/om utbildningen kommer att starta igen. Håll utkik på vår hemsida för mer info
om nästa ansökningsperiod.
Distans – välj mellan 25 %, 50 % eller 100 % studietakt
Via Mölndals utbildningsanordnare Miroi kan du läsa vård- och omsorgsutbildningen på
distans. Kontakta studie- och yrkesvägledare för ansökan och mer information.
VOC-diplom
Campus Mölndal är sedan augusti 2013 ett certifierat Vårdoch
omsorgscollege.
Certifieringen
innebär
att
arbetsgivarna är med i kvalitetssäkring av innehåll och
upplägg – en bra garanti för att utbildningen motsvarar
den kompetens som efterfrågas. För att få ett VOC-diplom
efter avslutade studier krävs att du läst kurserna ovan
inklusive gymnasiearbete.
Vård- och omsorgsutbildning - GRvux
Yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen där kommunerna gått samman för att starta
yrkesutbildningar. En kommuninvånare kan söka till vilken kommun de vill utan att beslut
från hemkommun krävs. För mer information se http://www.grvux.se/om-ansokan
Klicka på Hitta utbildning för att se sökbara utbildningar.
Vård- och omsorgsutbildning med språkstöd - GRvux
Ibland startar utbildningen med språkstöd. För att få studera på en yrkesutbildning med
språkstöd ska du läsa eller ha läst SFI (Svenska för invandrare) eller läsa men inte slutfört
Svenska som andraspråk grundläggande.

