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Livskvalité och omsorg för äldre
Grundläggande kurser på 1700 poäng för utbildning till 
vårdare i hemmet eller andra boendeformer för äldre.
Du kan efter genomgången utbildning arbeta med att 
ge vård och omsorg till äldre människor i olika boenden 
och/eller i hemmet. Kurserna utvecklar kunskaper om 
det normala åldrandet samt om den äldres hälsa och 

demens. Även kommunikation och krishantering kommer 
att beröras. Kurserna är hämtade från gymnasieskolans 
Vård- och omsorgsprogram. Senare i utbildningen har 
du möjlighet att välja inriktning mot sjukvård eller funk-
tionsnedsättning.

Kurser                                           poäng
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor ... 100 p
HALHAL0 Hälsopedagogik ..................... 100 p
MEDMED01 Medicin 1............................... 150 p
PSYPSY01 Psykiatri 1 .............................. 100 p
PSKPSY01 Psykologi 1 .............................. 50 p
GERVÅR0 Vård och omsorg vid 
 demenssjukdomar .................. 100 p
VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1 ..... 200 p
GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet .... 200 p
KGYORI11F Orienteringskurs yrkessvenska .. 150 p

Valbar inriktning
Sjukvård
SJUAKU0 Akutsjukvård .......................... 200 p
VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 .... 150 p
SPCSPE01 Specialpedagogik 1................ 100 p
GYARVO0 Gymnasiearbete ..................... 100 p

Funktionsnedsättning
VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 .... 150 p
SPCSPE01 Specialpedagogik 1................ 100 p
SPCSPE02 Specialpedagogik 2................ 100 p
PEAVÅD0 Vårdpedagogik och handledning .. 100 p
GYARVO0 Gymnasiearbete ..................... 100 p

Totalt  ........................................................... 1 700 p

Start
Start:                                   9 januari 2017
Längd:                                          60 veckor
Sista ansökan:                             30 november 2016

Utbildningsort
Artur Lundkvist Utbildningscentrum
Östra skolan
Spjutserödsvägen 4, Perstorp

Arbetsplatsförlagd tid
I utbildningen ingår praktik.

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande med minst godkänt 
betyg i svenska eller svenska som andra språk.

Ansökan
Du ansöker genom studie- och yrkesvägledaren i 
din hemkommun. Du behöver bifoga dina skolbe-
tyg samt personbevis för studier. Du måste vara 
behörig sökande vid ansökningstillfället. Sökande 
från Perstorp skickar sin ansökan till: 
Artur Lundkvist utbildningscentrum
Box 113
284 22 Perstorp
I annat fall lämnar du din ansökan till vuxenutbild-
ningen i din hemkommun.

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Ulla Ekman-Levin, Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0435-392 55
E-mail: ulla.ekman-levin@perstorp.se


