
 

Bilaga 2            

2018-09-14 

Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar  
Poäng för godkända omvårdnadsutbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
(styrks med betyg).   

För att räknas som en godkänd utbildning ska utbildaren ha betygsrätt med tillstånd från 
Skolinspektionen. Vuxenutbildning är en viktig del av det svenska utbildningssystemet, 
särskilt yrkesutbildningar. Enskilda utbildningsanordnare kan ansöka om tillstånd hos 
Skolinspektionen att sätta betyg, anordna prövning och utfärda betyg och intyg, så kallad 
betygsrätt. Med stöd av betygsrätten kan de enskilda utbildningsanordnarna anordna kurser 
som motsvarar komvux.  

Ungdomsgymnasiet  

• 2 500 poäng från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Det motsvarar tre år.  

Vuxenutbildningar  

• 1 350 poäng från omvårdnadsprogrammet   

• 1 400 – 1 500 poäng från vård och omsorgsprogrammet (1 400 poäng är 

godkänt men vid 1 500 poäng utfärdas diplom från Vård-och omsorgscollage).   
  
Äldre utbildningar  
  

• Äldre undersköterskeutbildning som vid omräkning motsvarar 1 000 poäng. (900 
omräknade poäng motsvarar inte en godkänd utbildning).   

  

• Tvåårig vårdlinje.  1 000 poäng Gav möjlighet att söka arbete som undersköterska 
eller mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning.  

  

• Mentalskötarutbildning. 1 000 poäng två eller tre terminer. Gav möjlighet att söka 
arbete som undersköterska eller som mentalskötare. Jfr Äldre 
undersköterskeutbildning.  

  
• Treårig omvårdnadslinje. 1 350 poäng. Sammanslagning av Tvåårig vårdlinje och 

Social servicelinje. Kursinnehållet motsvarar Omvårdnadsprogrammets 
karaktärsämnen, gemensamma kurser och valbara kurser.  
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	1) XXX (”XXX”), org. nr 123456-7890, (Personuppgiftsansvarig) och
	2) […], [org.nr.], (Personuppgiftsbiträde);
	§ 1 Definitioner
	I den mån Personuppgiftslagen (1998:204), (PuL), eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen), innehåller begrepp som motsvarar de som används i detta avtal ska sådana begrepp tolkas och tillämpas i enlighet me...
	Detta avtal har motsvarande definitioner som återfinns i 3 § PuL, vilket bland annat innebär att:
	a) med personuppgiftsansvarig avses den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter,
	b) med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning,
	c) med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, användning, utlämnande, spr...
	d) med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
	§ 2 Innehåll och syfte
	§ 3 Ansvar och instruktion
	a) De tekniska möjligheter som finns,
	b) Vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
	c) De särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och
	d) Hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är
	§ 6 Underbiträden
	I den mån Personuppgiftsbiträdet anlitar underbiträden, ska dessa i förväg godkännas av Personuppgiftsansvarig om inte annat skriftligen avtalats mellan Parterna.
	Om Personuppgiftsbiträdet anlitar underbiträde enligt villkoren i Tjänsteavtalet, har Personuppgiftsbiträdet mandat och skyldighet att ingå särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med sådant underbiträde vad avser underbiträdets behandling av personuppgi...
	Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran tillhandahålla kopia av de delar av Personuppgiftsbiträdets avtal med underbiträde som krävs för att utvisa att Personuppgiftsbiträdet uppfyllt sina åtaganden enligt detta personuppgiftsbi...
	Personuppgiftsbiträdet ska vid var tid föra en korrekt och uppdaterad lista utvisande vilka underbiträden som anlitats för behandlingen av personuppgifter och var dessa är geografiskt belägna. Personuppgiftsbiträdet ska vidare på Personuppgiftsansvari...
	Personuppgiftsbiträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya underbiträden eller ersätta underbiträden, så att den Personuppgiftsansvarige har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar. För de f...
	§ 7 Skadelöshet
	Personuppgiftsbiträdet ska hålla Personuppgiftsansvarig skadelöst i händelse av att Personuppgiftsansvarig åsamkas skada som är hänförlig till Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter i strid med detta personuppgiftsbiträdesavtal, instruk...
	§ 8 Upphörande av behandling av personuppgifter
	Personuppgiftsbiträdet ska beroende på vad Personuppgiftsansvarig väljer, omgående radera eller återlämna all data som innehåller personuppgifter på samtliga media som den är fixerad på efter att uppdraget enligt detta personuppgiftsbiträdes avslutats...
	§ 9 Överlåtelse
	Överlåtelse av detta personuppgiftsbiträdesavtal får ske i enlighet med bestämmelserna för överlåtelse i Tjänsteavtalet och endast i samband med överlåtelse av Tjänsteavtalet.
	§ 10 Avtalstid och ändringar
	§ 11 Tvist och tillämplig lag
	Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag och Tjänsteavtalets bestämmelse om tvist.
	Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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