
UTBILDNING INOM VÅRD & OMSORG 

Inom hälso– och sjukvård, äldre-
omsorg, hemtjänst och psykiatri kan du 
efter utbildningen arbeta som under-
sköterska eller personlig assistent. Ar-
betsuppgifterna varierar beroende på 
arbetsplatsen. Du kan till exempel ar-
beta med att ta hand om enklare medi-
cinska uppgifter som provtagning på 
sjukhus eller vårdcentraler, eller inom 
hemtjänsten, arbeta med att stötta 
äldre personers vardag – från tvätt till 
matlagning och personlig hygien samt 
göra såromläggningar utföra basal om-
vårdnad samt provtagningar. 

Vård- och omsorgsutbildningen passar dig som vill få kompetens att arbeta som under-
sköterska men även för dig som redan jobbar inom vård och omsorg men saknar for-
mell kompetens. Som vård-och omsorgspersonal arbetar du med praktisk omvårdnad 
inom sjukvård, äldreomsorg och hemsjukvård. Kärnan i arbetet är omvårdnad av män-
niskor som behöver vård och omsorg. Du kommer att arbeta nära människor och anhö-
riga, det är därför viktigt att man har ett stort människointresse, tålamod och förmåga 
att förstå och kunna hantera olika vård-och omsorgssituationer. 

UTBILDNINGEN I KORTHET 

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. På utbildningen får du bland an-
nat lära dig om etik, medicin, omsorgsarbete och psykologi. Du kommer att ha schema-
lagda lektioner 2 dagar i veckan. Resterande tid är självstudier och grupparbeten. APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) ingår. Då följer du handledare enligt schema, dag/kväll/
helg. Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av kurslitteratur och 
resor till APL.  

 Kontakta oss  eller läs mer på www.sotenas.se  

 Åsa Karlsson        Hanna Hellden        Daniel Nordström 

 Studie- och yrkesvägledare   Vårdlärare          Rektor 

 Telefon: 0523-664675     Telefon: 0721421042      Telefon: 0721419021 

 asa.karlsson2@sotenas.se        hanna.hellden@sotenas.se          daniel.nordstrom@sotenas.se 

 

      VUXENUTBILDNINGEN SOTENÄS  SYMBIOSCENTRUM 

          VÅRD & OMSORG 



SNABBFAKTA OM UTBILDNINGEN 

Utbildningsstart: 2021-08-30 

Utbildningsavslut: 2022-06-03 

Utbildningstyp: Yrkesutbildning 

Utbildningsort: Kungshamn 

Förkunskaper: Slutfört svenska grund 

Poäng: 1 500 poäng 

Utbildningstakt: Heltid, 40 veckor 

Studiemedel: Ja www.csn.se 

 

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN 

Ansökan: Du ansöker via den kommu   

nala vuxenutbildningen i din hemkom-

mun. Ansökan görs via webben eller  på 

plats och lämnas till studie-och yrkesväg-

ledaren. 

Sista ansökningsdag: 7 juni 20201 

Bifoga: Kopia på betyg och/eller intyg 

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri 

men du ansvarar själv för kostnader gäl-

lande kurslitteratur, resor till studiebesök 

samt till din APL plats.  

 

KONTAKTA-/BESÖK OSS 

Sotenäs Symbioscentrum 

Hagbergs industrigata 1 

456 31 Kungshamn 

Telefon: 0523-664675 

Hemsida: www.symbioscentrum.se  

KURSER I UTBILDNINGEN 
Anatomi o fysiologi 1, 50 p 

Omvårdnad 1, 100 p 

Social omsorg 1, 100 p 

Psykologi 1, 50 p 

Psykiatri 1, 100 p 

Svenska/SVA, 100 p 

Anatomi o fysiologi 2, 50 p 

Social omsorg 2, 100p 

Gerontologi o geriatrik, 100 p 

Hälso o sjukvård 1, 100 p 

Funktionsförmåga 1, 100 p 

Samhällskunskap 1a 1, 50 p 

Omvårdnad 2, 100 p 

Psykiatri 2, 100 p 

Funktionsförmåga 2, 100 p 

Hälso o sjukvård 2, 100 p 

Vård o omsorg spec, 100 p 


