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

som du studerat. 



BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Vårdnära service innebär att utbildad servicepersonal avlastar till 
exempel sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetsuppgifter är 
inte direkt vårdrelaterade men ställer ändå stora krav på kunskap om 
vårdmiljöns speciella behov. Ofta arbetar medarbetare inom vårdnära 
service med att städa, fylla på material i förråd, tvätta och att utföra 
transporter som inte kräver vårdpersonal. Syftet är att avlasta vård-
personal för att ge dem mer tid till patientarbete.  
Du får betyg i kurserna och du kan ansöka om studiemedel.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Du läser svenska på 50 procent och yrkesämnen på 50 procent. 
Utbildningen har lärarledd undervisning, självstudier, handledning 
samt språkstöd. I utbildningen ingår fem veckors arbetsplatsförlagt 
lärande samt studiebesök. Utbildningen börjar med en introduktion 
och en presentation av yrket och dina tidigare kunskaper och erfaren-
heter kartläggs.

ARBETSGIVARE
Vi samarbetar med flera omsorgsverksamheter, till exempel Sarvträsk 
äldreboende i Saltsjö-Boo, Aleris och Nacka kommun.

FÖRKUNSKAPER
Du ska vara klar med SFI B för att kunna läsa den här utbildningen. 

KURSINNEHÅLL
Orienteringskurs 50 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
• Centrala begrepp
• Hygien
• Det normala åldrandet
• Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst
• Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt
• Personlig vård
• Sociala och socialpedagogiska uppgifter
• Serviceuppgifter i hushåll
• Medicintekniska uppgifter
• Administrativa uppgifter
• Arbetsställningar och förflyttningar
• Sekretess i vård- och omsorgsarbete
• Tekniska och andra hjälpmedel
• Datoranvändning och säker informationshantering
• Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering 

och samarbete

Etik och människans livsvillkor 100 poäng 
• Olika kulturer
• Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn
• Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funk-

tionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt 
liv och död

• Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg
• Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och om-

sorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet
• Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspek-

ter påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och 
brukare

• Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med 
patienter och brukare

IT i vård och omsorg 100 poäng 
• IT-tillämpningar för vård- och omsorgsarbete 
• Funktion, konstruktion och uppbyggnad av IT-tillämpningar
• Samspelet mellan IT och människan
• IT inom informationsöverföring och dokumentation samt medi-

cintekniska informationsdatasystem 
• IT som hjälpmedel för vård och omsorg i hemmet
• Internetbaserade funktioner för rådgivning, hälsoinformation och 

stödnätverk
• IT kopplat till arbetssätt, metoder och ergonomi
• Etiska frågeställningar kopplade till specifika IT-tillämpningar i 

vård- och omsorgsarbete
• Framtida utveckling
• Lagar och andra bestämmelser om sekretess och datalagring

Städservice 100 poäng 
• Metoder, system, digitala hjälpmedel och instruktioner för att 

planera och utföra städservice
• Användningsområden för redskap, maskiner och kemisk-tekniska 

produkter
• Hantering, skötsel och förvaring av vanligt förekommande red-

skap, maskiner, skyddsutrustning och kemisk-tekniska produkter
• Förebyggande arbetsmiljöarbete
• Hälsoaspekter för olika städobjekt
• Faktorer som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
• Fackspråk
• Attityder, bemötande samt skrift-, tal- och kroppsspråkets betydel-

se i kommunikation
• Metoder för egen bedömning, standardiserad utvärdering och 

kvalitetssäkring av utförd arbetsprocess och resultat
• Faktorer som påverkar yrkesrollen
• Miljöaspekter och yrkets roll inom ett hållbart samhälle
• Lagar och andra bestämmelser samt märkningar och symboler

SFI med yrkesinriktning
Vilken kurs i svenska du ska studera beror på din språknivå. Du 
kommer därför att göra ett språktest innan utbildningen så att du 
hamnar på rätt nivå. 

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
Utbildningen är 43 veckor.

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är att du börjar arbeta som vårdbiträde där 
du är ett stöd till undersköterskor, stödassistenter och vårdare.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN?
Utbildningen startar 19 mars 2018.

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
Liljeholmen, Trekantsvägen 1, plan 3.

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
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