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VAD ÄR JOBBSPÅR?
Jobbspår är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Arbetsförmedlingen där 

yrkesutbildningar, SFI och betygsgrundade 
kurser kombineras med APL, arbetsplats-
förlagt lärande. Varje jobbspår samarbetar 

med arbetsgivare som har behov av att 
anställa. Målet är att du efter avslutad 

utbildning ska få den kompetens som krävs 
för att du ska få ett arbete inom det område 

som du studerat. 



BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Som vårdbiträde arbetar du inom äldreomsorgen, till exempel inom 
hemtjänsten, på ett äldreboende, eller som stöd till personer med 
funktionsvariationer. I din roll som vårdbiträde hjälper du äldre 
genom att ge personlig omsorg och hjälpa till med hemskötsel. 

Fokus ligger på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. 
Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa den äldre att ta hand 
om den personliga hygienen, gå ut på promenader, påklädning, hjäl-
pa till med dagliga rutiner som städ, tvätt och matlagning samt att 
till exempel utföra kontroller som puls, temperatur och blodtryck. I 
arbetet ingår att tillsammans med undersköterska och sjuksköterska 
vara stöttande vid svåra besked och situationer, både för den äldre 
och dess anhöriga.

Det här är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå. Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberät-
tigande.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Utbildningen består av lärarledda lektioner, handledning, lärande via 
vår lärplattform, föreläsningar och APL (arbetsplatsförlagt lärande). 
Utbildningen är flexibel och anpassas efter dina förutsättningar, 
förkunskaper och individuella behov. För att göra utbildningen indi-
vidanpassad används vår lärplattform där kurserna finns upplagda.  
På lärplattformen finns studiematerial, instuderingsfrågor och 
övningsuppgifter. 

Du studerar på heltid med klassrumsundervisning samt egenstudier. 
APL genomförs som en del av utbildningen. På din APL får du 
möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du har 
också en handledare på arbetsplatsen. Din lärare har regelbunden 
kontakt med dig och handledaren och gör besök på arbetsplatsen för 
att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av din APL.  

ARBETSGIVARE
Vanliga arbetsplatser är till exempel inom hemsjukvården, som 
personlig assistent på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgi-
varna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt 
vanligare. 

Några av de arbetsgivare som vi samarbetar med är Nacka Seriorcen-
ter och Attendo.

FÖRKUNSKAPER
Du ska vara klar med SFI C för att kunna gå det här jobbspåret. 

KURSINNEHÅLL
I utbildningen ingår det sju olika kurser inom vård och omsorgspro-
grammet. Här beskrivs kursens innehåll:
Orienteringskurs 50 poäng 
-  Information om utbildningens innehåll, praktikinformation, 

testövningar från vårdarbetet, studieteknik, samarbetsövningar, 
individuella studieplaner skapas (IUP), samtyckesdokument att vi 
hanterar dina personuppgifter i våra system skrivs under (PUL), 
närvarolista skapas med kontaktuppgifter med mera.

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng 
- Kursen ger kunskaper och färdigheter i grundläggande vård- och 

omsorgsarbete. Fyra veckors praktik genomförs på äldreboende.

Hälsopedagogik 100 poäng 
-  Kursen ger kunskaper om vad folkhälsa innebär i Sverige idag, 

kroppens behov av näringsämnen, äldre personers behov av  
aktivitet och näringsintag med mera.

Etik och människans livsvillkor 100 poäng
 -  Kursen ger kunskaper om människors livsvillkor inom olika  

kulturer och religioner, hur etik och moral kan påverka arbetet 
inom vård och omsorg.

Psykologi 50 poäng 
-  Kursen ger grundläggande kunskaper om olika psykologiska  

teorier och hur de kan påverka arbetet inom vård och omsorg.

Medicin 150 poäng 
-  Kursen ger grundläggande kunskaper om kroppens anatomi samt 

hur våra olika organsystem fungerar.

Psykiatri 100 poäng
-  Kursen ger grundläggande kunskaper om psykiatrivårdens olika 

enheter, vanligast förekommande psykiatriska tillstånd och sjukdo-
mar, samt äldre personer och psykiatriska tillstånd med mera.

Specialpedagogik 1, 100 poäng
-  Kursen ger kunskaper om intellektuella och emotionella funk-

tionsnedsättningar, hjälpmedel, samt vårdabetet på olika boende-
former.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN
Utbildningen startar måndag 19 mars 2018.

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
Utbildningen är 42 veckor. 

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är att du får den kompetens som krävs för 
att jobba inom vård och omsorg, samt att du efter utbildningen får 
en anställning. Utbildningen är också en bra utgångspunkt om du 
vill vidareutbilda dig till undersköterska.

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
Utbildningen hålls i Eductus lokaler vid Sickla köpkvarter, Nacka.
Adressen är: 
Experimentgatan 7
131 54 Nacka

HUR ANSÖKER JAG
För att anmäla ditt intresse mejla till vagledningAFE@nacka.se eller 
kontakta din karriärvägledare.

HAR DU FRÅGOR?
Mejla till vagledningAFE@nacka.se

VÅRDBITRÄDE – EDUCTUS


