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Prövning av kursen består av 3 delmoment:  

1) Skriftlig prövning. Alla kursens kunskapskrav prövas.  

 

2) Godkänd APL (=praktik) eller godkänd validering av APL. 

Både APL eller validerad APL ska vara klar före prövningen. För utförd APL ska elev 

visa intyg på godkänd APL + kontaktuppgifter till APL-platsen + under vilken period 

som APL gjordes. För validerad APL ska elev visa godkänt valideringsintyg + 

tjänstgöringsintyg. Dessa dokument ska bifogas i ansökan!  

 

3) Omvårdnadslektion 1 

Sker på Kompetens Utvecklings Institutets(KUI) lokaler i Uppsala. Se 

prövningsschema för datum och tid. Omvårdnadslektionen beräknas ta cirka 3 timmar 

 

Rekommenderad kurslitteratur: 

 

Vård- och omsorgsarbete 1. Författare: Monica Imborn, Britta Åsbrink, Kjell Hjelm 

Utgiven: 2017-11, ISBN: 9789152330807, Förlag: Sanoma Utbildning 

 

Vård- och omsorgsarbete 1. Författare:Maria Christidis, Utgiven: 2016-05, 

ISBN: 9789140682123, Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven 

redogör också översiktligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver 

eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande. 

Eleven utför i bekanta situationer och i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter 

på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. I arbetet hanterar eleven i samråd med 

handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och 

på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och 

dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och 

samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den 

enskilda människans behov och förutsättningar. 

Eleven redogör översiktligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och 

utveckling. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 
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Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven 

redogör också utförligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver 

eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande. 

Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och 

omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. I arbetet hanterar 

eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter 

samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, 

kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation 

till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd 

med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar. 

Eleven redogör utförligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och 

utveckling. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och 

omsorg. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning 

förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar 

normalt åldrande. 

Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och 

omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid 

behov utförandet i samråd med handledare. I arbetet hanterar eleven efter samråd med 

handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare 

och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och 

dokumentation. Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och 

samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den 

enskilda människans behov och förutsättningar. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens 

historia och utveckling. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 
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Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. 

 Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. 

 Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. 

 Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. 

 Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. 

 Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, 

måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid 

långvarigt sängläge. 

 Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och 

aktivering. 

 Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätt hantering, städning, inköp, matlagning 

och livsmedelshantering. 

 Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, 

temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning. 

 Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och 

schemaplanering. 

 Arbetsställningar och förflyttningar. 

 Sekretess i vård- och omsorgsarbetet. 

 Tekniska och andra hjälpmedel. 

 Datoranvändning och säker informationshantering. 

 Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. 

Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur. 

 Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet 

 

Mer information och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida 

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DBIO%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26webtos%3Dvuxgy&sv.url=12.b173ee8160557dd0b8100d

