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Undersköterska 

Utbildningsanordnare: 
Hermods, KUI, Medlearn 
Montico, Växjö Fria Vuxenutbildning 

Utbildningsform: dagtid/distans

Du som arbetar eller vill arbeta inom 
vården men saknar formell utbildning har 
nu möjlighet att utbilda dig inom vård 
och omsorg.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i 
svenska grund/
svenska som 
andraspråk grund 
eller motsvarande 
kunskaper samt 
bedömas ha 
förutsättningar att 
kunna tillgodogöra 
dig utbildningen.  



Undersköterska

Efter avslutad utbildning kan du arbeta 
inom flera olika arbetsområden, t.ex. 
inom:  

• äldreomsorgen,
• LSS med människor som har

funktionshinder och/eller
intellektuella funktionshinder,

• psykiatrin,
• hemsjukvården,
• hälsoarbete
• rehabilitering/habilitering.

Vård- och omsorgscollege (VO-
college) och diplom 
När du slutfört din utbildning hos en 
utbildningsanordnare som är ansluten till 
VO-college får du ett diplom och intyg 
att visa upp till din framtida arbetsgivare. 
Inom Växjölöftet Vuxenutbildning är 
följande utbildningsanordnare anslutna 
till VO-college:  
Hermods 
KUI 
Medlearn 
Växjö Fria Vuxenutbildning

Om du läser vård- och 
omsorgsutbildning hos någon annan 
utbildningsanordnare läser du samma 
kurser och får samma kunskaper men du 
kan inte få diplomet efter genomförd 
utbildning.  

VO-college, www.vo-college.se, är en 
certifierad samverkan 
mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar som 
tillsammans skapar attraktiva och 
moderna verksamheter med hög kvalité. 
Tillsammans samverkar aktörerna för att 
utveckla utbildningarna inom vård och 
omsorg. I Kronoberg samverkar 
regionens åtta kommuner, Region 
Kronoberg, privata vårdföretag, fackliga 
organisationer och 
utbildningsanordnare.  

Möjliga yrkesinriktningar 
Utbildningen börjar med ett baspaket där 
du läser 800 poäng. Efter att du har läst 
baspaketet kan du välja att jobba som 
utbildat vårdbiträde. Alternativt kan du 
fortsätta dina studier och läsa totalt 1500 
poäng, för att istället kunna jobba som till 
exempel undersköterska.   

Utbildningen ger dig de grundläggande 
kunskaper som krävs för att jobba inom 
vård och omsorg och utbildningen följer 
Skolverkets nationella yrkespaket där 
kurserna är framtagna i samråd med 
branschen och Vård- och 
Omsorgscollege (VO-college). 

När du går utbildningen, samt i din 
framtida yrkesroll, så kommer du att 
jobba med samt ge stöd och vård till både 
män och kvinnor och ge stöd till alla för 
att klara vardagslivet. Det kan till 
exempel handla om sårvård, ge medicin 
men även att sköta hygienen och att byta 
kläder.  

I utbildningen och yrket är det viktigt 
med den egna hygienen vilket bland 
annat betyder att man i många 
situationer inte får ha smycken på 
händerna och man kan inte jobba i 
långärmade tröjor.
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Undersköterska

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala utbildningstiden. 
Under APL är du på en arbetsplats och 
följer din handledares arbetstider.  APL 
är obligatoriskt för alla elever. Skolan 
hjälper dig att hitta en APL-plats.  

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 1500 poäng. 
Studietakten är individuell men om du 
läser heltid, 20 poäng i veckan, tar det 
70–80 veckor att läsa vård- och 
omsorgsutbildningen.   

Passar utbildningen mig? 
För att trivas med arbetet inom vård och 
omsorg kan bra förmågor vara att d 
tycker om att möta och kommunicera 
med människor som behöver hjälp eller 
stöd på något sätt. Det är också viktigt 
att du är lyhörd inför människors olika 
förutsättningar och behov. Arbetet 
innebär också ett stort eget ansvar. 

För arbete och praktik inom vård och 
omsorg kan arbetsgivare begära utdrag 
ur belastningsregistret. 

En orienteringskurs i yrkessvenska kan 
ingå. 

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.  

Vissa avgifter står du själv för. Det gäller 
bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till 
och från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).  

Ansök här:
https://open24.ist-asp.com/vaxjo/vux/Vux/Start
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