Kurser yrkespaket Undersköterska
Utbildning till undersköterska inom VO-College Stockholm finns hos alla våra
certifierade utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen, med gemensamt

innehåll utifrån Skolverkets nationella direktiv.
I utbildningen ingår kurser som ger kompetens och behörighet att arbeta
som undersköterska inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och
funktionshinderområdet. Efter avslutad och godkänd utbildning får du
ett diplom från VO-College Stockholm, som är meriterande hos arbetsgivare.

Undersköterska (1500 poäng)

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för
arbete som undersköterska.

Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Anatomi och fysiologi 2, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Hälso- och sjukvård 1, 100 p
Hälso- och sjukvård 2, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Omvårdnad 2, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Social omsorg 1, 100 p
Social omsorg 2, 100 p
Vård- och omsorgsspecialisering, 100 p
Svenska 2/Svenska som andra språk 2, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge:
▪ 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.

Övrigt
Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras
med ytterligare kurser och ett gymnasiearbete.
För mer information, prata med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

