
 
 
Yrkesutbildning till vårdbiträde och undersköterska med inriktning 

äldreomsorg ger kunskaper om äldre utifrån en helhetssyn. 

Söker du ett arbete som känns meningsfullt? Vill du arbeta med att hjälpa andra 

människor? Då kan yrkesutbildningen till vårdbiträde och undersköterska vara något 

för dig. I denna utbildning får du studera samtliga ämnen som krävs för att få en 

yrkesexamen till undersköterska inom vård och omsorg på 4 terminer. 

Enligt arbetsförmedlingen finns det goda möjligheter både nu och i framtiden att få 

ett jobb för den som har en utbildning inom hälso- och sjukvård/vård och omsorg. 

Du får lära lär dig om kostens betydelse vid olika sjukdomstillstånd, om sjukdomar, 

omvårdnad, rehabilitering, fysisk aktivitet och livskvalitet. Kursen ger dig kunskap om 

den omvårdnad som kan utövas i hemmet, inom äldreomsorgen samt om 

omvårdnadsåtgärder vid demenssjukdom och i livets slutskede. Social omsorg vid 

olika funktionsvariationer studeras också. 

Vårdbiträde och undersköterska med inriktning äldreomsorg ges som heltidskurs 

med 15% APL. 

Utbildning till vårdbiträde/undersköterska med inriktning arbete inom äldreomsorgen 
omfattar 800 gymnasiepoäng under åk 1, se tabell nedan vilka ämnen som ingår. 

Kurser som ingår Poäng 

Omvårdnad 1 100  

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1 

100  

Social omsorg 1 100 

Gerontologi och geriatrik  100 

Psykiatri 1 100 

Anatomi och fysiologi 1  50 



Hälso- och sjukvård 1 100 

Allmänna ämnen  

Svenska 1 eller Svenska som 
andraspråk 1 

100 

Samhällskunskap 1a1  50 
 

Deltagaren ges efter avklarade kurser om ett läsår (2 terminer) intyg för vårdbiträde. 

Utbildning till undersköterska med inriktning arbete inom äldreomsorgen 1100 

gymnasiepoäng, se tabell nedan vilka ämnen som ingår under åk 2: 

Programfördjupning    

Kurser som ingår Poäng 

Omvårdnad 2 100 

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 2 

100 

Social omsorg 2 100 

Psykiatri 2 100 

Anatomi och fysiologi 2  50 

Hälso- och sjukvård 2 100 

Psykologi 1 50 

Ämnesfördjupning vo  

Vårdpedagogik och handledning 100 

Komplementärmedicin 100 

Räddningsmedicin 100 

Människans säkerhet 100 

Fördjupningsarbete inom vård 
och omsorg, obligatorisk kurs  

100 

 



Deltagaren ges efter avklarade kurser om två läsår (4 terminer) intyg för 

undersköterska. 

Kursplats: Ädelfors folkhögskola med vissa delar på distans 
Kursstart: 23 augusti 2021 
Kurslängd: 1 - 2 läsår beroende på vilken yrkesexamen du väljer (1 läsår till vårdbiträde och 
2 läsår till undersköterska) 
Behörighetskrav:  
Grundskola eller motsvarande 
Goda kunskaper i svenska  
Meriterande är arbetslivserfarenhet.  
Lägsta ålder är 20 år. 
Sista ansökningsdag: 15 maj 2021 
Studiestödsnivå: CSN gymnasial nivå 

Behörighet till högskola och yrkeshögskola 

För att bli behörig till högskolestudier eller studier inom Yrkeshögskolan finns det 
möjlighet att inom vuxenutbildningen komplettera med ytterligare kurser som leder till 
yrkesexamen omfattande 2 400 gymnasiepoäng varav 100 poäng är ett godkänt 
gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande 
behörighet som till exempel svenska, engelska och matematik. Goda kunskaper i 
svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel. 

den omvårdnad som kan utövas i hemmet, inom äldreomsorgen samt om 

omvårdnadsåtgärder vid demenssjukdom och i livets slutskede. Social omsorg vid 

olika funktionsvariationer studeras också. 

Vårdbiträde och undersköterska med inriktning äldreomsorg ges som heltidskurs 

med 15% APL. Kurslängd är 1 - 2 läsår beroende på vilken yrkesexamen du väljer.  

Kursplats är Ädelfors folkhögskola med vissa delar på distans. 
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