
 

 Äldreomsorgslyftet 
Detta gäller för dig som vill studera till undersköterska eller vårdbiträde: 

• Du ska vara anställd inom äldreomsorgen i kommunal regi 
eller av privat aktör (företag) som bedriver äldreomsorg i 
kommunal regi. 

• Du kan vara tillsvidareanställd, tidsbegränsat anställd, 
timanställd eller nyanställd.  

• Du ska ha kommit överens med din arbetsgivare om att söka 
utbildning genom Äldreomsorgslyftet. 
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För mer information om vad och hur du kan 
studera: 

• Du som är folkbokförd i kommunen Stockholms stad söker 
utbildning via Vuxenutbildningscentrum 

• Du som är folkbokförd i annan kommun kontaktar 
vuxenutbildningen/komvux i din hemkommun   

Vuxenutbildningscentrum  
Har du frågor kontakta våra studie- och yrkesvägledare.  
 
Du som har kunskaper i svenska på SFI-nivå (svenska för 
invandrare) 

• Ring 08-508 88 900 - måndag, tisdag, torsdag 09.00-11.00 
• Mejla sfisyv@edu.stockholm.se  

Skriv i ämnesfältet att dina frågor gäller Äldreomsorgslyftet 

Du som har kunskaper i svenska på grundläggande eller 
gymnasial nivå 

• Ring 08-508 35 400 – måndag, tisdag, torsdag 09.00-11.00 
och 13.00-15.00 (välj att tala med en studie- och 
yrkesvägledare) 

Mejla support.vux.amf@edu.stockholm.se 
Skriv i ämnesfältet att dina frågor gäller Äldreomsorgslyftet 

Vuxenutbildningscentrum, Arbetsmarknadsförvaltningen 
Box 171 40, 104 62 Stockholm 
 
Webbsida - vuxenutbildning.stockholm/vuxenutbildningscentrum 
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Utbildningar till vårdbiträde och  
undersköterska inom vuxenutbildningen 
/komvux i Stockholms stad 

Från och med 1 juli 2021 kommer utbildning till 
Vårdbiträde/Undersköterska ha en ny 
programstruktur. 

Det finns olika utbildningar beroende på dina 
kunskaper i svenska språket.  

Kombinationsutbildning med sfi – vårdbiträde/ undersköterska 
• Du läser sfi (svenska för invandrare) tillsammans med yrkeskurser.
• För dig som har betyg från sfi, kurs 2C (du får inte vara klar med

sfi, kurs 2D).

Här hittar du mer information om utbildningen och ansökan. 
vuxenutbildning.stockholm/kombo 

Kombinationsutbildning undersköterska med grundläggande 
svenska 

• Du läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå
tillsammans med yrkeskurser.

• För dig som har betyg i svenska på lägst sfi, kurs 2D.

Här hittar du mer information om utbildningen och ansökan. 
vuxenutbildning.stockholm/kombo 

Vård- och omsorg, enstaka kurser 
• Du som redan har läst yrkeskurser inom vård- och omsorg och vill

arbeta som undersköterska eller vårdbiträde kan komplettera din
utbildning med enstaka kurser.

• För dig som har betyg i svenska på grundläggande eller högre nivå.

Du ansöker till utbildningarna på  komvux.stockholm.se  
Under rubriken ”HJÄLP MED ANSÖKAN” hittar du en manual om hur du 
skapar ett konto och gör en ansökan. 

Vård och omsorg – Undersköterska 

• För dig som har betyg från grundskola alternativt
svenska/svenska som andraspråk grundläggande eller
motsvarande.

• Utbildningen är ca 3 terminer.

Här hittar du mer information om utbildningen och ansökan. 
komvux.stockholm.se 
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