Välkommen till yrkesutgången i Hälso- och sjukvård vt21 på Göinge utbildningscenter i Sibbhult!
Yrkesutgången riktar sig till dig som vill jobba inom vård- och omsorg främst inom hälso- och sjukvård. I
begreppet vård och omsorg inryms även omvårdnad relaterad till sjukdomar. Du kommer att utveckla
kunskaper om medicinskt omhändertagande. Du kommer också få möjlighet att utveckla förmåga att
planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar
utifrån lagar och andra bestämmelser
Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt
omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna
arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och
andra bestämmelser.
KURSER SOM INGÅR
• Medicin 2 100 poäng - som bygger på kursen medicin 1
•

Akutsjukvård 200 poäng - som bygger på kursen vård- och omsorg 2 och kursen medicin 1

•

Vård och omsorg specialisering 100 poäng

KURSLITTERATUR
• Medicin 1+2 av Maria Bengtsson & Ulla Lundström. Gleerups utbildning (ISBN 9 789 140 672
476) eller
• Medicin 1 och 2 av Elsie Setterberg. Liber, (ISBN 9 789 147 103 546) eller
• Medicin 2 av Urban Gillå & Peter Wide. Sanoma utbildning (ISBN 9 789 152 325 933)
• Akutsjukvård av Johan Strömberg. Sanoma utbildning (ISBN 9 789 152 315 200)
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TRÄFFAR och SCHEMA
Kurserna startar med första lektionen och introduktion vecka 2. Ni behöver kurslitteraturen från start
för hinna skaffa er en överblick. Google Classroom är vår lärplattform på webben och du får
inloggningsinformation vid första skoldagen. Studiehandledning kommer att finnas där från kursstart.
Vi träffas på Göinge utbildningscenter, Källgatan 12 i Sibbhult cirka 2 ggr/vecka, torsdag och fredag, vid
eventuella studiebesök eller föreläsningar kan det bli ändrade tider.
APL
I yrkesutgången ingår det fem veckor APL. Praktikplatser finns inom Hässleholms sjukhus och
Centralsjukhuset i Kristianstad.
UPPGIFTER
I kurserna ligger följande uppgifter:
• Samtal och diskussioner utifrån kurslitteraturen, aktuella artiklar, bilder och filmer
•

Skriftliga uppgifter utifrån patientfall

•

Metodövningar i väl utrustat metodrum

•

Muntliga och skriftliga kunskapstester om anatomi och fysiologi

•

Webbkurser

KONTAKT
Om du har frågor om kurserna eller undrar över något annat är du välkommen att höra av dig till
någon av lärarna och SYV. Titta gärna in på vår hemsida https://www.ostragoinge.se/guc/

Susann Nilsson
Susann.nilsson@utb.ostragoinge.se

Hjärtligt välkomna!
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