
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vidareutbildning till Undersköterska inom Äldreomsorg 

Omfång 
Undersköterskeutbildning där 1550 gymnasiepoäng valideras. 
 
Målgrupp 
Personer som arbetat inom området ca ett år, men saknar formell utbildning. 
 
Kurser som ingår 

Etik och människans livsvillkor 100p 
Hälsopedagogik 100p 
Specialpedagogik 1, 100p 
Medicin 1, 150p 
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p  
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p 
Psykiatri 1, 100p 
Palliativ vård 100p 
Vård och omsorg vid demenssjukdomar 100p 
Hemsjukvård 100p 
Äldres hälsa och livskvalité 200p 
Psykologi 1, 50p (läses som fristående distanskurs) 
Gymnasiearbete, 100p (läses som fristående distanskurs) 

Upplägg 
• Fem webbinarier (föreläsning via nätet) med uppgifter/uppdrag däremellan i läroplattform 

tillgänglig dygnet runt 
• Ett webbinarium per månad, ca två timmar per gång 
• Muntlig examination i grupp efter tredje uppdraget 
• Muntlig examination i slutet av utbildningen 
• Psykologi 1 och Gymnasiearbete läses därefter som separata distanskurser (om betyg saknas) 
• Metodövningar enligt checklista, 5 halvdagar enligt schema i Novo. 
• Vid godkänt resultat i samtliga ingående kurser utfärdas Vård- och omsorgscollegediplom  

 
Webbinariernas teman 
Webbinarium 1, hur smitta och smittspridning förhindras, vad som kännetecknar normalt åldrande, 
vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom, relevanta undersökningsmetoder, 
medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. 

Webbinarium 2, vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt, 
använder på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och 
dokumentation, vård- och omsorgsuppgifter på ett hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande 
och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och 
integritet. 

Webbinarium 3, människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv 
och aspekter, orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, 
återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar, olika 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika 
sammanhang. 

Webbinarium 4, den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg, etiska 
riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet, faktorer som påverkar arbetsmiljön samt 
följer relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, relevanta lagar och andra 
bestämmelser, samhällets intentioner i lagar och andra bestämmelser för vård och omsorg om 
demenssjuka. 

Webbinarium 5, det normala åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar 
upplevelsen av åldrandet, demenssjukdomar och några vanliga äldre psykiatriska sjukdomar och 
deras behandling, vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid livshotande sjukdomar, 
smärtlindring och annan symtom vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid 
sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet lindring samt beskriver översiktligt betydelsen av 
näringsriktig kost vid livshotande sjukdomar 

 
Kurslitteratur 
Du kan låna kurs litteratur av din arbetsgivare. Fråga din chef. 
 
Svenska 1 och Samhällskunskap A 
För att få ditt Vård- och omsorgscollegediplom krävs att du deltagit i samtliga metodövningar. Betyg 
behövs visas upp i Svenska 1 och Samhällskunskap A på gymnasial nivå, annars läggs dessa kurser till i 
ditt utbildningspaket. 
 
Psykologi 1 och Gymnasiearbete 
Kursen Psykologi 1 är på 50 gymnasiepoäng Gymnasiearbete är på 100 gymnasiepoäng. Dessa kurser 
läses som rena distanskurser när utbildningen är slut. 
 
Hjärt- och lungräddning-HLR 
För att få godkänt i din kurs medicin 1 behövs ett intyg på genomförd HLR inte är äldre än 2 år. 
Hermods erbjuder gratis undervisning i HLR, anmälan krävs. 
 
För att få din nya titel 
Varbergs Omsorg kräver VO-College diplom för ny titel till Undersköterska/Stödassistent. För att 
erhålla Vo-College diplom krävs att du också har godkända betyg i gymnasieämnena Svenska, 
Samhällskunskap, Psykologi och Gymnasiearbete. 

• Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng 
• Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng 
• Psykologi 1- 50 poäng 
• Gymnasiearbete inom Vård- och omsorg – 100 poäng 

Saknar du godkänna betyg i ovanstående ämnen kan du läsa in dessa under eller efter genomförd 
undersköterskeutbildning. 


