
                                                                                                                  
 

Till dig som antagits till snabbutbildning  

för arbete inom stöd vård och omsorg 

Hej! 

Vi tycker att det är glädjande att du sökt och antagits till vår utbildning och vi hälsar dig varmt 
välkommen! Utbildningen kommer att bestå av 4 fasta utbildningsdagar enligt separat planering. Du 
deltar första dagen vid en introduktion på Tannbergsskolan och den övriga delen av utbildningen 
består av digitalt arbete och digitala träffar. 

Den inledande introduktionsträffen sker på Tannbergsskolan tisdag 26/5 kl 8.30 i lokalen E2/E3. Vår 
utbildning sker just nu på distans men vi tycker att det är viktigt att träffas för att få en bra start på 
utbildningen. Utifrån rådande läge görs dock ett antal anpassningar. 

- Maximalt 20 personer kommer att befinna sig i lokalen 
- Den inledande träffen begränsas till en timme. 
- Vi använder en större lokal för att deltagarna ska sprida ut sig, ni bör sitta med 2 meters 

avstånd. 
- Samtliga deltagare bör följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande handhygien 

samt att vid minsta tecken på infektion stanna hemma 
- Om någon deltagare har behov av att stanna hemma erbjuds möjlighet att delta digitalt. 

Inför den inledande träffen bör samtliga deltagare förbereda sig enligt nedan lista 

- Registrera sig på den aktuella kursen via: 
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/170/introduktion
-till-arbete-i-vard-och-omsorg 

- Ladda ned zoom som kommer att användas för att hålla kontakt under utbildningen. Ni bör 
också skapa ett användarkonto. Zoom nås via: 
https://zoom.us 

- Till den första träffen ska egen dator tas med 

Du finner en komplett tidsplanering på vår hemsida: http://www.tannbergsskolan.nu/larcentrum/ 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johan Danielsson rektor Lärcentrum  

telefon 0950-16794, epost johan.danielsson@edu.lycksele.se 

 

 

Pernilla Ahlström verksamhetschef Stöd Vård och Omsorg 

 telefon 0950-16475, epost pernilla.ahlstrom@lycksele.se 
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Planering  

Utbildningen och innehåller två delar med totalt 7 moduler som du arbetar självständigt med via din 
dator. Syftet är att ge grundläggande kunskaper för arbete inom vård och omsorg. Du kommer att få 
en introduktion av Lärcentrum och stöd, vård och omsorg och under utbildningen kommer du att ges 
möjlighet till stöd av våra vårdlärare. Efter avslutad utbildning kommer du att erbjudas arbete som 
vikarie inom Stöd, vård och omsorg. 

 

Dag 1 - 26/5 – modul 1-4 i del 1 (Introduktion till arbete i vård och omsorg) 

Helena Ström, Dennis Lundberg och Jeanette Hjelm Carola Nilsson. Medverkan från chef på 
Lärcentrum samt stöd, vård och omsorg. 

08.30-9.30 Inledande träff på Tannbergsskolan lokal E2E3. Genomgång av utbildningens struktur 
samt kring vilket stöd som ges under utbildningen. Studietekniska råd samt hjälp att komma igång 
med det digitala innehållet samt zoom. 

9.30-13.00 Eget arbete med moduler. Avbrott för lunch. 

13.00-13.45 Gemensam samling med uppföljning av frågor som uppstått under förmiddagen 

13.45-15.15 Eget arbete 

15.15-16.00 Gemensam samling med uppföljning av frågor som uppstått under eftermiddagen 

Zoom ID: 629-916-0671 

Lösen: 6299160671 

 

OBS! Efter dag 1 ska deltagarna jobbat igenom del 1 av utbildningen. Om man inte hunnit det måste 
man självständigt att slutfört del 1 innan nästa träff 

                           

Dag 2 - 28/5  - modul 1 i del 2 (lagstiftning, basal vårdhygien, ergonomi och patientsäkerhet) 

Susanne Lindblad samt Jeanette Hjelm Carola Nilsson 

08.30-9.00 Gemensam samling.  

9.00-13.00 Eget arbete med moduler. Avbrott för lunch. 

13.00-13.45 Gemensam samling med uppföljning av frågor som uppstått under förmiddagen 

13.45-15.15 Eget arbete 

15.15-16.00 Gemensam samling med uppföljning av frågor som uppstått under eftermiddagen 

Zoom ID: 840 874 4564, lösen 840 874 4564 



                                                                                                                  
 
 

 

Dag 3 - 2/6    - modul 2 i del 2 (vanliga sjukdomar hos personer inom vård och omsorg) 

Ida Jonsson samt Jeanette Hjelm Carola Nilsson 

08.30-9.00 Gemensam samling.  

9.00-13.00 Eget arbete med moduler. Avbrott för lunch. 

13.00-13.45 Gemensam samling med uppföljning av frågor som uppstått under förmiddagen 

13.45-15.15 Eget arbete 

15.15-16.00 Gemensam samling med uppföljning av frågor som uppstått under eftermiddagen 

Zoom ID: 913-188-5305 lösen 913188 

  

  

Dag 4 - 4/6 – modul 3 i del 2 (etik, bemötande, kommunikation och vård i livets slut) 

Sara Eklund samt Jeanette Hjelm Carola Nilsson. Medverkan från HR-enheten 

08.30-9.00 Gemensam samling.  

9.00-14.30 Eget arbete med moduler. Avbrott för lunch. 

14.30-16.00 Gemensam samling med uppföljning av frågor. Kl 15.00 information från HR-enheten 
och stöd, vård och omsorg om vad det innebär att vara anställd i Lycksele kommun. 

Zoom ID 260-061-9664 

lösenord 659071 

  

  

  

                            

 

 

 

 

 


