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utveckla svenska språket.
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Vårdkursen
Vårdkursen riktar sig till dig som:

Studera på folkhögskola 1 termin

•
•

Kursen är en termin (17,5 veckor). Studierna är på
heltid.

läst större delen av SFI-kurs D eller högre kurs
är intresserad av att arbeta inom äldreomsorgen

Du har rätt rätt att söka studiemedel (CSN).
Vårdkunskap och svenska
Målet är att du ska träna på det svenska språket
och få nya kunskaper som hjälper dig att arbeta i
äldreomsorgen.
Utbildningen innehåller bland annat yrkessvenska
och du kommer lära dig mer om hur det är att arbeta
inom äldreomsorgen och vilka hygienrutiner som man
måste följa. Du kommer också lära dig om människans
åldrande, hur kroppen fungerar och bemötande.
Som deltagare kommer du få träna på omvårdnad av
äldre. Det kan vara hur man hjälper någon att äta eller
vända sig i sängen eller hjälper någon som är gammal
och sjuk. Du kommer också att få lära dig mer om
vilka lagar som bestämmer över äldreomsorgen, till
exempel vad man måste kunna för att få ge läkemedel
(delegering).
Vi samarbetar med verksamheterna och du kommer
att få gå ut på praktik, med besök av lärare, men det
beror på hur pandemin utvecklas.

Kursen innehåll
Vårdkursen på Liljeholmen kommer att förbereda dig
på att arbeta inom äldreomsorgen som hemtjänst eller
vårdboende.
Det du kommer få möjlighet att lära dig är:
• Yrkessvenska
• Grundläggande (basala) hygienrutiner
• Grundläggande omvårdnad, hur man tar hand om
en annan person
• Lagar som styr äldreomsorgen
• Anatomi – hur kroppen är uppbyggd och fungerar
• Olika sjukdomar man kan få
• En överblick om vanliga läkemedel och
förberedelse inför delegering
• Etik och bemötande – hur fungerar olika kulturer
och hur ska man tänka när man arbetar med äldre
människor?
• Metodrum, praktiska övningar

