
Mål 
Efter genomgången lärlingsutbildning med god-
kända betyg har du möjlighet att söka jobb som un-
dersköterska, du kan behöva komplettera med kur-
serna sv1/sva1, sh1a1 och psykologi 1.  
 
Förkunskapskrav 
Grundskola med godkända betyg i svenska alt. 
svenska som andraspråk eller motsvarande. 
 
Utbildningsort 
Kristianstad kommun 

Utbildningsanordnare 
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och 
lärcentrum Kristianstad 
 
Utbildningstid 
65 veckor 
 
Studieekonomi 
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN  
 

 

Ansökan 
Ansökan görs på www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen eller hos studievägledare i din 
hemkommun.  
 
 
 
Viktigt att tänka på: 
Du måste ha förmåga att förstå och sätta dig in i 
andra människors situation. Arbetet kan innebära 

tunga lyft, men du kommer att få kunskap om lyft-
teknik och hjälpmedel. Arbetstiderna innebär att 
man även arbetar kvällar, helger och nätter även 

under din praktiktid. Du behöver kunna göra dig 
förstådd muntligt och skriftligt. 

Lärlingsplatserna finns inom äldreomsorgen och 
inom LSS. Du kommer även få praktik inom sjuk-

vården och inom psykiatrin/socialpsykiatrin. 
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Introduktionskurs inför lärlingsutbildning 

Undersköterska 

Lärlingsutbildning för vuxna  

Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats 

http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen
http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen


Vård och omsorg 

Lärlingsutbildning för vuxna 

Innehåll: 
 
Utbildningen börjar med 1 veckas introduktions-
kurs. Du kommer då att förbereda dig inför kom-
mande studier och yrkesliv. 
 
Du tillbringar minst 70 % av din utbildning på din 
lärlingsplats och till din hjälp finns en särskilt ut-
sedd handledare. Du får även regelbundet under-
visning i vissa teoretiska och praktiska moment av 
din yrkeslärare som tillsammans med din handle-
dare följer din kunskapsutveckling.  
 
3 dagar per vecka utbildning på lärlingsplatsen 
1 dag per vecka teori med yrkesläraren 
1 dag självstudier på skolan.  
                                                                                                                                
Kurser: 
Anatomi och fysiologi 1  50p 
Anatomi och fysiologi 2   50p  
Funktionsförmåga och  
Funktionsnedsättning 1   100p 
Funktionsförmåga och  
Funktionsnedsättning 2   100p   
Gerontologi och geriatrik  100p 
Hälso– och sjukvård 1   100p 
Hälso– och sjukvård 2   100p  
Omvårdnad 1     100p 
Omvårdnad 2    100p 
Psykiatri 1      100p 
Psykiatri 2     100p 
Social Omsorg 1    100p 
Social Omsorg 2    100p 
Vård och omsorg specialisering 100p 
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Att tänka på! 

Inom vården för arbete som undersköterska behöver 

du även ha betyg i gymnasiekurserna svenska 1/

svenska som andra språk 1, samhällskunskap 1a1 

och psykologi 1. Saknar du dessa kurser finns möj-

lighet att läsa dem under utbildningens gång alter-

nativt under sommaruppehållet som är på ca 7 

veckor. Kontakta studievägledningen för planering. 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Matchare 

Katarina Björk  0728-85 78 67 

Bassam Masri  0729-84 17 50 

Mats Nordgren  0733-13 69 13 

Studie och yrkesvägledare 

Kanela Tsorpanzoglou  0733-136919 

Lisbet Jönsson   0733-13 67 56 

Rektor   

Marie Strandberg    0738-53 23 78 

 

Tillsammans skapar vi möjligheter! 

Läs mer om oss på  

www.larlingsakademin.se  


