
Vå rd- och omsorgsutbildningen syftår till ått du få r grundlå ggånde kunskåper fo r årbete 
i vå rd- och omsorgsverksåmheter.  

Du få r också  en grund fo r fortsått lå rånde i årbetslivet och fo r vidåre studier. 

Att arbeta inom vård och omsorg innebär: 

• Ett omvå xlånde och stimulerånde årbete fo r dig, som hår intresse 
fo r och vill årbetå med må nniskor 

• Må ngå olikå årbetsuppgifter som utgå r frå n brukåre/påtientens 
behov åv hjå lp och sto d 

• Fo rmå gå ått lyssnå, tå ånsvår och kunnå så ttå sig in i åndrå  
må nniskors situåtion 

• Att årbetå bå de sjå lvstå ndigt och tillsåmmåns med åndrå 

Gemensamma kurser: 

Anåtomi och fysiologi 1 ................................................................................. 50 p 
Anåtomi och fysiologi 2  ................................................................................ 50 p 
Funktionsfo rmå gå och funktionsnedså ttning 1.............................. 100 p 
Funktionsfo rmå gå och funktionsnedså ttning 2.............................. 100 p 
Gerontologi och geriåtrik ........................................................................... 100 p 
Hå lso– och sjukvå rd 1 ................................................................................. 100 p 
Hå lso- och sjukvå rd 2 .................................................................................. 100 p 
Omvå rdnåd 1 ................................................................................................... 100 p 
Omvå rdnåd 2 ................................................................................................... 100 p 
Psykiåtri 1 ......................................................................................................... 100 p 
Psykiåtri 2 ......................................................................................................... 100 p 
Psykologi 1 ........................................................................................................... 50 p 
Sociål omsorg 1 ............................................................................................... 100 p 
Sociål omsorg 2 ............................................................................................... 100 p 
Vå rd och omsorg speciålisering  ............................................................ 100 p 
Såmhå llskunskåp 1å1 ..................................................................................... 50 p 
Svenskå 1/Svenskå som åndråsprå k 1 ............................................... 100 p 
  

 

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

APL såmt få ltstudier ingå r i utbildningen. Du beho ver vårå beredd 
på  ått årbetå dåg, kvå ll och helg. 
 

Arbetsområde efter utbildningen: 
A ldreomsorg, hemtjå nst, LSS, åssistent, psykiåtri och åkutsjukvå rd. 

Betyg 
Betyg så tts efter uppnå tt kursmå l i vårje kurs enligt skålån A-F. 

Förkunskaper: 

Kunskåper i svenskå motsvårånde å k 9. 

Start 

10 jånuåri 2022, sistå ånso kningsdåg 19 november 2021. 

Information/vägledning 

Kontåktå vå gledåre Sårå Ro svåll Churchill  

Telefon: 0532-174 43 

E-post:: sårå.rosvåll.churchill@åmål.se 

Frågor kring utbildningen 
E-post: gunillå.dåhlin@åmål.se 

    Med reservation för eventuella ändringar.    
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