STARTAR I
JANUARI 2020
68 VECKOR
BÅSTAD

Yrkesvux

Undersköterska
- inriktning äldres hälsa

Utbildningen undersköterska med inriktning äldres hälsa, vänder sig till dig som vill
arbeta inom vård- och omsorg. Utbildningen innehåller fördjupade kunskaper om
människokroppen, sjukdomar, läkemedel, medicinsk terminologi och psykologi.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

7 januari 2020
68 veckor
6 december 2019

Utbildare och ort
Akademi Båstad
Båstad
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i
din hemkommun.

Förkunskaper
Betyg från grundskola eller motsvarande samt
grundläggande svenska/svenska som andraspråk.
Är ditt modersmål annat än svenska så ska du
ha avslutat SFI kurs C alt. D med lägst betyg
godkänt eller ha motsvarande kunskaper i
svenska språket. Språkstöd erbjuds till den
som behöver.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.
Du ska ha fyllt 20 år. Om du fyller 20 under året
så får du påbörja dina studier till hösten 2020.

Undersköterska
- inriktning äldres hälsa

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller
service. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i
arbetet. Du får även en utbildning som kan ligga till grund för vidare studier, som till exempel till
sjuksköterska, sjukgymnast, apotekstekniker, brandman, eller polis. Utbildningen är till för dig som är
intresserad av att arbeta med äldres hälsa inom vård och omsorg. När du klarat utbildningen kan du arbeta
som undersköterska. Du kan exempelvis jobba på ett äldreboende eller inom hemtjänsten och bistå
människor som har svårt att klara av vardagliga bestyr som att sköta sin hygien eller hjälpa till med ärenden.

Kursinfo
Utbildningen ges två dagar per vecka med teoretiska studier i Båstad. Övriga dagar är det
möjligt för dig att jobba eller praktisera.
Kurskod
Kursnamn
Poäng
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik........................... 100
MEDMED01 Medicin 1...................................... 150
MÄNETI0
Etik och människans livsvillkor..... 100
PSKPSY01 Psykologi 1..................................... 50
PSYPSY01 Psykiatri 1..................................... 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1...................... 100
VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1........... 200
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2........... 150
GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet......... 200
GERVÅR0 Vård och omsorg vid demens..... 100
SJULIN0
Palliativ vård................................. 100
SVESVE01 Svenska 1.................................... 100
eller
SVASVA01 Svenska som andraspråk............. 100
SAMSAM01a1Samhällskunskap 1a1.................... 50

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Ca 20% av tiden (15 veckor).
Under APL måste du kunna arbeta dagtid, kvällar
och helger på heltid.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Totalt............................................................... 1500

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Fredrik Ullbing, vårdlärare
0722-42 76 91
fredrik.ullbing@akademi.bastad.se

