Certifierat Vårdbiträde

Inledning
Litteratur och webbsidor
Vården i sverige idag
Olika yrkesroller
Inledande begrepp
Lagar, regler, ansvar
Sekretess

Hjärna och nervsystem
Sensoriska funktioner
Rörelseapparaten
Hjärta, kärl & blodomlopp
Andning & lungor
Njurar & urinvägar
Mag-tarmkanalen
Näringsupptag
Hormoner & styrning
Fortplantningssystemen
Psykologi

MODUL 2
Samarbete
Gruppdynamik
Kommunikation
Olika sätt att kommunicera
Sbar
Aktivt lyssnande

MODUL 3
Etiska begrepp
Förståelse & fördom
Rätt & fel
Bemötande 1
Bemötande 2
Att vara professionell

MODUL 4
Hälsa
Friskvård & hälsovård
Funktionsförmåga
Anatomi, fysiologi & biologi
Cellen

MODUL 5

MODUL 6
Vårdhygien del 1
Omvårdnad
Undersökning

MODUL 7
Vårdhygien del 2
Ergonomi
Förflyttningsteknik
Läkemedel
Repetition
Avslutning

Ohälsa & ohälsosamhet
Sjukdomskunskap
Patofysiologi
Inflammatoriska sjukdomar
Infektioner
Sjukdomar i cellen
Neurologiska sjukdomar
Sjukdomar i sensoriska organ
Sjukdomar i skelett
Sjukdomar i leder
Sjukdomar i muskler
Sjukdomar i blodet
Sjukdomar i hjärta och kärl
Sjukdomar i hjärnan
Sjukdomar i lungorna
Sjukdomar i njurar & urinvägar
Sjukdomar i mag-tarmkanalen
Sjukdomar i lever, galla & bukspottkörtel
Sjukdomar i ämnesomsättning & näringsupptag
Endokrina sjukdomar
Sjukdomar i fortplantningssystem
Sjukdomar i huden
Trauma & första hjälpen
L-abcde
Hlr (vuxen)

Utbildningsplan

MODUL 1

KOMPETENSMÅL
Efter avslutad utbildning är målen att du ska ha/kunna:

Utbildningsplan

Kunskap om andra yrkesgruppers arbete och ansvar inom vård och omsorg
Identifiera behov av kontakt med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg
Genomföra insatser efter instruktioner från andra yrkesgrupper
Stödja vårdtagare i kontakt med aktörer inom hälso-och sjukvård
Kunskap om hälso-och sjukvårdens organisation
Kunskap om lagar och regler som styr hälso- och sjukvården
Kunskap om hur samarbete och samverkan påverkar kvalitén på vård och omsorg
Bidra till fungerande samarbete
Identifiera och reflektera över etiska dilemman
Ta hänsyn till vårdtagares livssituation
Ta hänsyn till autonomi och integritet
Skapa förutsättningar till delaktighet
Bemöta personer med respekt och på lika villkor
Visa anpassat bemötande
Ge omvårdnad på lika villkor
Använda anpassad kommunikation
Föra samtal som stöttar vårdtagare i vardagen
Skapa förutsättningar för vårdtagare att kommunicera med närstående och personal
Arbeta efter personcentrerad vård och individuellt perspektiv
Identifiera egenvårdsbehov
Stötta vårdtagare i egenvård
Identifiera kostrelaterade risker och behov
Identifiera behov av och förmåga till fysisk aktivitet
Kunskap om hur funktionsförmåga kan bevaras eller förbättras
Identifiera behov av stöd i ADL
Identifiera risker och behov i ADL
Stötta vårdtagare med ohälsa och sjukdom, såväl psykisk som fysisk, i ADL
Stötta vårdtagare i förflyttning med och utan hjälpmedel
Kunskap om förflyttningstekniker och hjälpmedel
Kunskap om faktorer som påverkar hälsa, ohälsa och sjukdom
Kunskap om anatomi, fysiologi och patofysiologi som har betydelse för det dagliga arbetet
Kunskap om hur sjukdom (fysisk och psykisk), skador och olyckor kan förebyggas
Identifiera tecken på förändring i vårdtagares hälsotillstånd
Identifiera tecken på sjukdom och ohälsa, såväl psykisk som fysisk
Kunskap om behandlingar vid sjukdom (fysisk och psykisk) och skada
Utföra omvårdnads- och vårdåtgärder utifrån instruktioner från andra yrkesgrupper
Identifiera behov av omvårdnads- och vårdåtgärder
Genomföra anpassade omvårdnads- och vårdåtgärder
Kunskap om hur läkemedel kan påverka hälsotillstånd och funktionsförmåga inklusive tecken på biverkningar
Kunna hantera läkemedel, göra rimlighetsbedömningar och identifiera risker vid läkemedelshantering och
administrering
Kunskap om vårdhygien
Kunskap om smittsamma sjukdomar och smittspridning
Kunskap om hygien vid livsmedelshantering
Stötta vårdtagares användande av tekniska hjälpmedel
Använda digitala medier som finns på arbetsplatsen för planering och dokumentation
Föra journal/dokumentera med hänsyn till vårdtagarens integritet
Använda dokumentation för att planera, genomföra och följa upp insatser
Kunskap om kvalitetsarbete och avvikelserapportering
Kunna bidra till förbättring och lärande på arbetsplatsen
Kunskap om hur arbetsskador kan förebyggas

Målet med utbildningen
Målet med utbildningen är att studenten efter fullgjord utbildning tillägnat sig de kunskaper som krävs för ett
kvalificerat och självständigt arbete inom området.

Behörighetskrav
Inga särskilda behörighetskrav

Bedömningskriterier
Efter genomförd utbildning, med godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter och prov erhåller studenten ett
certifikat. Huvudläraren för utbildningen är den som examinerar studenten.

Examensbenämning
Certifierat Vårdbiträde

Utbildningens omfattning

Utbildningsplan

Studierna bedrivs i valfri studietakt och omfattar ca 6 veckors heltidsstudier.

