Välkommen att studera Äldres hälsa
i din yrkesutgång
på Vuxenutbildningen i Kristianstad!
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå
Yrkesutgången riktar sig till dig som vill arbeta med äldre på särskilda boende, hemtjänst
eller andra verksamheter som specialiserar sig mot äldre.
Du kommer lära dig mycket om den åldrande människans möjligheter till hälsa vilket bidrar till den äldres livskvalité och välbefinnande. Du kommer även få lära dig
olika behandlingsmetoder och avancerad
vård- och omsorg. Du kommer också få fördjupade kunskaper om medicintekniska arbetsuppgifter och informationsteknik.
Som utbildad undersköterska kommer du
att arbeta på särskilt boende eller i hemtjänsten.
Kurser som ingår i yrkesutgången Äldreområdet är:




Äldres hälsa och livskvalité, 200p
Hemsjukvård, 100p
Vård och omsorg specialisering, 100p

Kurserna Äldres hälsa och livskvalité och Hemsjukvård läses ämnesintegrerat.
Vård och omsorg specialisering är ett kvalitets-/förbättringsarbete som löper över terminen.
Kurslitteratur


Äldres hälsa och livskvalite, Margareta Skog & Margareta Graftstöm,
Sanoma utbildning, ISBN 978-915231521-7 (Finns även tillgänglig online)



Hemsjukvård, Elisabeth Levy, Sanoma utbildning, ISBN 978-91-523-1517-0
(Finns även tillgänglig online)
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Träffar och schema

APL

Yrkesutgången startar vecka 3 och första veckan kommer innehålla introduktion och uppstart
av ämnena. En god idé är att du skaffar din
kurslitteratur innan kursen börjar och tar del av
ämnesplanen och upplägget av kurslitteraturen.
Vi kommer att arbeta i Google och din lärplattform kommer att vara Google Classroom.
Inloggningsinformation kommer i samband med
din antagning till yrkesutgången.

I kursen ingår en praktikperiod (APL) under
sex veckor (vecka 9-14) som omfattar heltid
(cirka 36 timmar/vecka).

Det är planerat att yrkesutgången ska bedrivas
2-3 tillfällen i veckan. Yrkesutgången är lektionsbaserad och ingår som en del i vård- och
omsorgsutbildningen. Olika kursmoment kräver
obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras på både individuella- och gruppdiskussioner
och utgör bedömningsunderlag för läraren.
Yrkesutgången omfattar obligatorisk redovisning av kunskaper till exempel muntliga redovisningar av grupparbete, muntliga individuella redovisningar utifrån fallbeskrivningar, rollspel utifrån fallbeskrivningar, aktivt deltagande i diskussioner med mera.

Externa föreläsare

När utbildningen erbjuder externa föreläsningar så är dessa obligatoriska.
Studiebesök
Målsättningen är att du ska få förståelse för
den teoretiska kunskapen och omsätta den i
praktisk verksamhet dels genom din APL
men också genom studiebesök och fältstudier som kommer att planeras under utbildningstiden. Dessa är obligatoriska.
Uppgifter
Du kommer att få möjlighet att synliggöra
dina kunskaper på olika sätt både muntligt
och skriftligt genom till exempel kahoots, tester, rollspel, webbutbildningar, diskussioner
och reflektioner.
För validering kontakta din studie– och
yrkesvägledare.

Välkommen med din ansökan!
Har du frågor kan du ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad
eller i din hemkommun.
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