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Arbetsgivarintyg inför validering – Vuxenutbildningen Lärcenter Falköping, Vård och omsorgsutbildning 

Intyget gäller för: 
Namn 
 
Personnummer 
 
Enhet-Kommun 
 

 
Intyget fylls i av: 

Enhetschef 
 
Mailadress 
 
Telefon/Mobiltelefon 
 
Anställningstid: Var? Och hur länge? 

Arbetsplats 1 

 
Arbetsplats 2 
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Delegationer (Sätt kryss under texten) 
Mediciner           Benlindning             P-glucos              Insulingivning             PEG/Sond         Sug         Övrigt 

Arbetsuppgifter 
(skriv gärna en kommentar) 

Ej 
Utfört 
X 

Utför arbetsuppgifter med 
viss säkerhet 
Stämmer av fortlöpande. 
Handledning i vissa situationer 

Utför arbetsuppgifter med viss 
säkerhet 
Stämmer av vid behov. 
Tar egna beslut i bekanta 
situationer. 

Utför arbetsuppgifter med 
säkerhet 
Stämmer av vid behov. 
Tar egna initiativ i nya 
situationer. 

Personlig hygien 
Påklädning 
 
 
 

 
 

   

Munvård 
 
 
 

 
 

   

Förflyttningar 
 
 
 

 
 

   

Måltid, livsmedelshantering 
specialkost 
 
 
 

    
 
 
 
 
                                   Nästa sida! 
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Arbetsuppgifter 
(skriv gärna en kommentar) 

Ej Utfört 
Markera  
med X 

Utför arbetsuppgifter med viss 
säkerhet 
Stämmer av fortlöpande. 
Handledning i vissa situationer 

Utför arbetsuppgifter med viss 
säkerhet 
Stämmer av vid behov. 
Tar egna beslut i bekanta 
situationer. 

Utför arbetsuppgifter med 
säkerhet 
Stämmer av vid behov. 
Tar egna initiativ i nya 
situationer. 

Rehabilitering/Habilitering 
 
 

    

Sinnesstimulering 
 
 

    

Pedagogiskt arbetssätt 
 
 

    

Sänglägeskomplikationer 
 
 

    

Medicintekniska uppgifter 
 
 

    

Vård och omsorg vid vanliga 
sjukdomar 
 
 

    

Palliativ vård 
 
 

    

Arbetar utifrån Lagar, bistånd 
och vårdplanering 
 
 

    
 
 
                                     Nästa sida! 
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Kompetenser utifrån  
(skriv gärna en kommentar) Svårigheter God Mycket God 
Kommunikation 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Bemötande 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Förhållningssätt  
 
 
 

  

Samarbetsförmåga  
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	Namn: 
	Personnummer: 
	EnhetKommun: 
	Enhetschef: 
	Mailadress: 
	TelefonMobiltelefon: 
	Anställningstid Var Och hur länge Arbetsplats 1 Arbetsplats 2: 
	Ej Utfört XPersonlig hygien Påklädning: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerPersonlig hygien Påklädning: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerPersonlig hygien Påklädning: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerPersonlig hygien Påklädning: 
	Ej Utfört XMunvård: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerMunvård: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerMunvård: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerMunvård: 
	Ej Utfört XFörflyttningar: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerFörflyttningar: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerFörflyttningar: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerFörflyttningar: 
	Ej Utfört XMåltid livsmedelshantering specialkost: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerMåltid livsmedelshantering specialkost: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerMåltid livsmedelshantering specialkost: 
	Ej Utfört Markera med XRehabiliteringHabilitering: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerRehabiliteringHabilitering: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerRehabiliteringHabilitering: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerRehabiliteringHabilitering: 
	Ej Utfört Markera med XSinnesstimulering: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerSinnesstimulering: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerSinnesstimulering: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerSinnesstimulering: 
	Ej Utfört Markera med XPedagogiskt arbetssätt: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerPedagogiskt arbetssätt: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerPedagogiskt arbetssätt: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerPedagogiskt arbetssätt: 
	Ej Utfört Markera med XSänglägeskomplikationer: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerSänglägeskomplikationer: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerSänglägeskomplikationer: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerSänglägeskomplikationer: 
	Ej Utfört Markera med XMedicintekniska uppgifter: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerMedicintekniska uppgifter: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerMedicintekniska uppgifter: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerMedicintekniska uppgifter: 
	Ej Utfört Markera med XVård och omsorg vid vanliga sjukdomar: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerVård och omsorg vid vanliga sjukdomar: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerVård och omsorg vid vanliga sjukdomar: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerVård och omsorg vid vanliga sjukdomar: 
	Ej Utfört Markera med XPalliativ vård: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerPalliativ vård: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerPalliativ vård: 
	Utför arbetsuppgifter med säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna initiativ i nya situationerPalliativ vård: 
	Ej Utfört Markera med XArbetar utifrån Lagar bistånd och vårdplanering: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av fortlöpande Handledning i vissa situationerArbetar utifrån Lagar bistånd och vårdplanering: 
	Utför arbetsuppgifter med viss säkerhet Stämmer av vid behov Tar egna beslut i bekanta situationerArbetar utifrån Lagar bistånd och vårdplanering: 
	SvårigheterKommunikation: 
	GodKommunikation: 
	Mycket GodKommunikation: 
	SvårigheterBemötande: 
	GodBemötande: 
	Mycket GodBemötande: 
	SvårigheterFörhållningssätt: 
	GodFörhållningssätt: 
	Mycket GodFörhållningssätt: 
	SvårigheterSamarbetsförmåga: 
	GodSamarbetsförmåga: 
	Mycket GodSamarbetsförmåga: 
	Datum: 
	Underskrift: 
	Namnförtydligande: 


