
Om utbildningen 

Behörighet
För att vara behörig till utbildningen behöver du ha godkänt betyg i svenska / svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå eller kunna visa motsvarande kunskaper samt bedömas  
ha förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.  

Studieomfattning
Utbildningen sker på plats i skolan samt på egen hand i en webbaserad lärplattform.  
Den lärarledda undervisningen i skolan är 1–2 dagar och kan variera under studietiden.  
Utbildningen är på heltid och över tre terminer. 
 
Förutsättningar under utbildningen
Under såväl utbildningen som din framtida yrkesroll kommer du att jobba med, samt ge stöd 
och vård till, både män och kvinnor och ge stöd till alla för att klara vardagslivet. Det kan bland 
annat handla att ge medicin men även sköta om vårdmottagarens personliga hygien.
I utbildningen och yrket är det viktigt med den egna hygienen vilket innebär att man i många 
situationer under både utbildningen och yrket inte får ha smycken på händerna eller jobba i 
långärmade tröjor. 
Orienteringskurser i yrkessvenska och/eller studieteknik kan ingå utifrån individuella behov.  

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en central del i utbildningen. Det är där du får  
praktisk erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet. Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
obligatoriskt, oavsett tidigare erfarenhet inom yrket, och man följer sin handledares ordinarie 
arbetsschema vilket innebär att man kan ha APL dag, kväll och helg. APL-platsen kan vara i 
hela Kronobergs län så det är inte säkert att man får genomföra sin APL i Alvesta kommun.  

Om diplom
Utbildningens kurser är framtagna i samråd mellan Skolverket, VO-college och branschen. 
Efter genomförd utbildning, med godkända betyg, får du ett diplom och intyg som visar att 
du är utbildad undersköterska. 
För att få en fullständig utbildning till undersköterska och ditt diplom behöver du ha 
godkända betyg i svenska 1 / svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1, eller 
motsvarande kurser. Om du inte har det kommer du få möjlighet att läsa de kurser du 
saknar under utbildningen till undersköterska. 

Arbetar du redan inom vården men saknar formell utbildning eller vill du arbeta inom vården? 
Vill du ha ett yrke där du arbetar med människor och har en betydelsefull roll för personers 
omvårdnad genom att vara ett stöd i deras dagliga rutiner och aktivering?  
Då kan utbildningen till undersköterska vara rätt utbildning för dig!

Undersköterska
Läs till...



 
Egna kostnader i utbildningen
Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning, som till exempel  
läromedel och transporter till och från din APL-plats.

Studiemedel 
Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. Du ansvarar själv för att ansöka och du kan 
läsa mer på www.csn.se om hur du fyller i en ansökan. På CSN:s hemsida kan du även boka 
särskild tid om du önskar tolk i samband med att du ska fylla i din ansökan. 

Om yrket
En undersköterska kan jobba inom många olika arbetsområden, till exempel inom 
äldreomsorgen, psykiatrin, hemsjukvården, hälsoarbete eller LSS. 
Arbetsuppgifterna som undersköterska kan vara personlig vård, stöd i dagliga rutiner och 
kommunikation, läkemedelshantering, aktivering samt planering och dokumentation. 
För att trivas i yrket är det en fördel om du tycker om att kommunicera med människor, möta 
de som har behov av någon form av hjälp eller stöd och att vara lyhörd eftersom varje person 
har olika förutsättningar och behov. 

Ansökan
Utbildningen är inte sökbar kontinuerligt. Vänligen besök vår hemsida för att se när utbildning-
en är sökbar - https://open24.ist-asp.com/alvesta/vux/Vux/Start 
 
Du kan även använda QR-koden här nedanför för att komma till vår ansökningssida: 

alvesta.se


