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VÅRDBITRÄDE MED SFI
Yrkesutbildning 1400 poäng på 1,5 år
Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande.
Man arbetar med den praktiska omsorgen, inte
det medicinska. Man hjälper brukaren att leva
ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag.
Att utföra kontroller av temperatur, puls och
blodtryck kan ingå i arbetet. Andra vanliga uppgifter är att hjälpa till med dagliga rutiner som
personlig hygien, påklädning, linda ben, hjälpa
brukaren att ta sin medicin, dokumentera och
rapportera om förändringar av hälsan.
Som vårdbiträde är det bra om du har stor empatisk förmåga, är uppmärksam och har lätt för
att kommunicera och samarbeta med andra.
I utbildningen får du grundläggande kunskaper
hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning samt grundläggande kunskaper om människan vad gäller
aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska,

Du får också kunskap om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
När du har slutfört utbildningen har du fått öva
din förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vårdoch omsorgsområdet, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Du har tränat din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och
muntligt utifrån deras olika behov och förutsättningar.

En del av utbildningen ger dig också kunskaper
om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och
social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och
ergonomiskt. Du får utveckla din grundläggande
förmåga att planera, genomföra och utvärdera din
arbetsprocess.

sociala, kulturella och existentiella aspekter.

www.stromstad.se/vuxenutbildning

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Kurser—Termin 1

Poäng

VÅRDBITRÄDE MED SFI

Omvårdnad 1

100

Utbildningsperiod 1:
30 augusti 2021—14 januari 2022

Social omsorg 1

100

Yrkessvenska

200

Kurser—Termin 2

Poäng

Utbildningsperiod 3:
29 augusti 2022—13 januari 2023

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Utbildningstyp:
Yrkesutbildning, vuxenutbildning
på gymnasial nivå

Gerontologi och geriatrik

100

Yrkessvenska

200

Poäng: 1400 poäng

Kurser—Termin 3

Poäng

Utbildningstakt: Heltid

Hälso– och sjukvård 1

100

Plats för undervisning:
Vuxenutbildningens lokaler på
Strömstad Gymnasium 2 dagar/vecka. Utöver detta svenska undervisning.

Anatomi och fysiologi 1

50

Psykiatri 1

100

Svenska grund 1+2

300

Psykologi 1

50

Utbildningsperiod 2:
17 januari 2022—3 juni 2022

Förkunskaper: Avslutat SFI C, krav på fortsatt undervisning i svenska i kombination
med utbildningen
Studieekonomi:
Utbildningen är CSN-berättigad
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
men du bekostar själv kurslitteratur, data,
resor till APL-plats etc.
Sista ansökningsdag:
7 juni 2021

KONTAKTA OSS
Sara Fröberg
Studie- och yrkesvägledare
0526-195 22
sara.froberg@stromstad.se
Åsa Borneland
Rektor
0526-195 36
asa.borneland@stromstad.se
Mia Johansson
Administratör
0526-195 04
maria.johansson@stromstad.se

Ansökan:
stromstad.se/vuxenutbildning
Där finns länk till webbansökan
Bifoga när du ansöker:
Kopia på betyg och/eller intyg som styrker
dina förkunskaper

BESÖK OSS
Strömstads
Vuxenutbildning
Tångenvägen 2
452 35 Strömstad

FÖLJ OSS PÅ
I utbildningen använder vi av oss av digital
läroplattform. Du bör därför ha tillgång till
egen dator och internetuppkoppling.

Strömstads
Vuxenutbildning

www.stromstad.se/vuxenutbildning

