
Innan du anmäler dig till utbildningen undersköterska kräver vi att du ska
ha sonderat terrängen i ditt område vad gäller möjlighet til l praktik. Detta
pga att olika regioner kan ha samarbeten med andra närliggande skolor.

Praktiken ska genomföras i 3 perioder under din utbildningstid. Hos oss
läser du i din egen takt och du kan till viss del påverka den faktiska
studietiden. Eftersom praktikplatsen måste planera för ett eventuellt
mottagande måste de veta vilka veckor du frågar om mer exakt. Det
innebär att du behöver själv planera när i tiden du förväntas vara på
praktiken utifrån din förväntade lästakt.

Praktiken ligger under 8 veckor på 100%. Praktikmålen behöver dock
vara uppfyllda innan praktiken kan avslutas.

Period 1, 2 veckor – Introduktion till arbetsplatsen/yrket
Period 2, 4 veckor – Handledarlett utförande av arbetsuppgifter enligt
utbildningsmålen
Period 3, 2 veckor – Självständigt utförande av arbetsuppgifter enligt
utbildningsmålen

Som elev behöver du lämna hela detta dokument till en arbetsgivare på
praktikplatsen du söker hos för att de ska själva läsa det och sedan
skriva på längst ner om en praktikplats kan ges. Därefter kommer våra
yrkeslärare kontakta handledaren för vidare information om praktikmål
samt trepartssamtal när det är dags att genomföra praktiken.

Praktik
(LIA)

 

Till dig som blivande elev

C A D Y  T R A I N I N G
A C A D E M Y

Lust att lära - möjlighet att lyckas!

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på praktik@cady.se
eller via telefon på 031-757 0566, knappval 3.

Cady Training Academy är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 & 
ISO 14001:2015 samt är medlemmar i Svenskt Näringsliv.



Cady Training Academy är en utbildningsanordnare som bedriver
yrkesutbildning på distans inom sektorerna vård, administration, pedagogik,
terapi samt fastighet och har funnits sedan 2007.

Hos Cady studerar eleverna till viss del i självvalt studietempo som kan
varieras över tid enligt individuell studieplan baserad på eventuell validering av
tidigare kunskap och färdighet samt elevens behov och
önskemål. De flesta av våra elever kommer från arbetsgivare för
kompetensutveckling men vi har även ett flertal elever som vill byta bransch
men inte kan sätta sig i skolbänken helt och hållet p.g.a. ekonomi m m. Att
läsa på distans hos oss innebär att eleven använder sig av en digital
lärplattform och deltar i online webbinarier.

Våra erfarna och kunniga yrkeslärare och mentorer guidar och återkopplar til l
eleven regelbundet. Eleverna har tillgång till coachning vid behov både i
pedagogiska och icke-pedagogiska frågor som t ex studieteknik eller teknisk
support.

Tre praktikperioder (LIA) ingår i denna utbildning under förutsättning att eleven
inte validerat delar av denna. Den kan göras på 100% men kan också göras
under längre period på deltid (t ex 50%) beroende på elevens och
praktikplatsens möjligheter.

Under sin praktik ska eleven ges möjlighet att praktiskt til lämpa de teoretiska
kunskaper de förvärvat under studietiden och därför rekommenderar vi starkt
att praktikperioden ska infalla i de 3 perioderna för att gagna både elev och
praktikplats.

Praktik
(LIA)

 

Till dig som arbetsgivare
och eventuell praktikplats

C A D Y  T R A I N I N G
A C A D E M Y

Lust att lära - möjlighet att lyckas!

Cady Training Academy är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 & 
ISO 14001:2015 samt är medlemmar i Svenskt Näringsliv.



KURSPLAN

Etik (kulturers och livsåskådningars påverkan på
hälsa, ohälsa och livskvalitet m m; etiska begrepp
och riktlinjer centrala för yrkesrollen samt
värdekonflikter inom verksamhetsområdet m m)

Psykologi (kognitionspsykologi, socialpsykologi
och biologisk psykologi och deras tillämpningar;
självbilder och verklighetsuppfattningar; psykisk
hälsa och ohälsa; stress och stresshantering; kris
och krishantering m m)

Psykiatri (förklaringsmodeller til l att psykisk
ohälsa uppstår; hur fysisk, psykosocial,
socioekonomisk situation samt könstillhörighet
påverkar psykisk hälsa och ohälsa; olika
behandlingsformer m m)

Hälsopedagogik (hälsorelaterade levnadsvanor
och hälsoeffekter som påverkar vår hälsa och
ohälsa ur miljö-, historiskt och internationellt
perspektiv; folkhälsoarbete och hälsofrämjande
arbetssätt; kriser och krishantering; relevanta lagar
m m)

Specialpedagogik (olika funktionsvarianter och
deras påverkan på individens liv, lärande och
delaktighet i samhället; specialpedagogiska
insatser och anpassningar av arbetssätt och
innehåll i verksamheten beroende på individens
förutsättningar samt aktuell situation; alternativa
kompletterande kommunikationssätt och deras
betydelse m m)

Medicin 1 & 2 (medicinska begrepp och fysiologi;
vanliga mikroorganismer och smittspridning;
vanliga sjukdomar med orsaker, symtom och
behandling; vanliga läkemedelstyper med verkning;
användning och relevanta lagar; säkerhetsarbete;
m m)  

·       

·       

Praktik
(LIA)

Vård och omsorg (etiskt förhållningssätt i hälso-
och sjukvård samt socialtjänst; kommunikation och
bemötande; det normala åldrande fysiskt, psykiskt
och socialt; bestämmelser och praxis om
arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik; personlig
omvårdnad och egenvård samt tekniska hjälpmedel
för detta m m)

Palliativ vård (vård och omsorg i livets slutskede;
symtomlindring, vård- och omsorgsåtgärder och
medicinska åtgärder vid smärta och ångest; etiska
och existentiella frågeställningar; medicinteknisk
utrustning; rapportering och dokumentation m m)

Vald specialinriktning 
akutsjukvård (hemsjukvård och akutsjukvård)
barnsjukvård (pediatrik)
psykiatri (psykiatri 2 och akutpsykiatri)
äldrevård (äldres hälsa och ohälsa; vård och
omsorg vid demenssjukvård)

Slutarbete (fördjupningsarbete av längre art enligt
given struktur i ett självvalt ämne relevant för
yrkesrollen)

Praktik (LIA - Lärande I Arbete) (praktikplats
ordnad av eleven själv inom relevant yrkesområde
eller bransch för yrkesrollen; utbildningsmål för
praktikperioden enligt angivna dokument till elev
och handledare; trepartssamtal med elev,
handledare och mentor för bedömning av elevens
måluppfyllelse gentemot utbildningsmålen)

   

C A D Y  T R A I N I N G
A C A D E M Y

Lust att lära - möjlighet att lyckas!



P Å S K R I V E T  D O K U M E N T  S K A  M E J L A S  T I L L
A D M I N I S T R A T I O N @ C A D Y . S E

Vi som arbetsgivare kan erbjuda nedan blivande elev möjlighet att göra
sin praktik i 3 perioder under sin utbildning till undersköterska hos oss
enligt följande uppgifter.

(V.v. texta och fyll i samtliga fält.)

 
Elevens namn  

Arbetsplats 

Veckor 

Ditt namn                                                                       

Titel                                              

Mejladress 

Telefonnummer
 

Försäkran om praktikplats

C A D Y  T R A I N I N G
A C A D E M Y

Lust att lära - möjlighet att lyckas!

Praktik
(LIA)

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på praktik@cady.se
eller via telefon på 031-757 0566, knappval 3.


