
 

 

 
 
Förslag på aktiviteter att prova på i samband 
med öppna hus, gymnasiemässor och 
skoltävlingar i vård och omsorg 
 
Syfte: Under ett öppet hus, en gymnasiemässa eller skoltävling finns 
möjlighet att genomföra ”provapåaktiviteter” för att informera och 
attrahera fler att välja en utbildning och arbete i vård och omsorg. 
Här nedan finns förslag på aktiviteter att plocka ur eller inspireras av.  
 
Välj ut aktiviteter som speglar hela verksamhetens bredd 
(äldreomsorg, psykiatri, funktionshinder och hälso- och sjukvård). Gör 
gärna något praktiskt och använd företrädare (alternativt elever) för 
respektive verksamhet som yrkesambassadör.  

• Tänk på att ambassadörerna som visar verksamheterna är 
både män och kvinnor, killar och tjejer med olika ålder och 
bakgrund  

Viktigt att det görs på ett kul och lockande sätt för att attrahera 
ungdomar. 
 

Hälso- och sjukvård 
1. Venprovtagning på attrapp  

2. Blodtryckstagning- testa med att röra på sig (springa) och sen ta igen 
3. HLR på docka 
4. Puls  
5. Linda ben- stukning eller bara snyggt bandage 
6. Kolla i öronen med otoskop 
7. Någon slår sig och lägga förband? 
8. Kolla om färgblind 
9. Spruta i apelsin 
10. Handspritstation 



    

    

    

    

   

 

 

11. Sätta i halsen attrapp 
12. Sätta organen på rätt plats i en i torso  
13. Frågesport- tex kahoot 
14. Vårdhund  
15. ”Bariatrisk utrustning”- hur är det att vara överviktig 
16. Annat 

 
Psykiatri 

17. Taktil massage 
18. En lugnande stund, lyssna på musik, ett litet rum eller en avskild plats 

med fågelkvitter- att träna hjärnan för att öppna upp, en liten fontän, 
hörlurar att lyssna 

19. Spel ta fram? KBT, ungdomars psykiska mående, MI, depression,  
20. Samtalssituation? 
21. Bemötandesituation? 
22. Kommunikation  
23. ”Storytelling” ta fram berättelser om exempel på hur det är att jobba i 

psykiatrin- vara medskapare i berättelsen 
24. Annat 

 
Äldreomsorg 

25. Googlecykel 
26. Mata varandra 
27. Duka fint  
28. Massera fötter och ta på stödstrumpor 
29. Exempel på aktiviteter på Äldreboende 
30. Teknik 
31. Robotkatt/hund 
32. Storytelling 
33. Annat 

 
 
Funktionsvariation 

34. Appar 
35. Leda varandra på en ”blindbana” 
36. Testa att ha synnedsättning ” 
37. Schemaappar  
38. Bliss eller bildstöd 
39. Stödtecken, kommunicera på teckenspråk 



    

    

    

    

   

 

 

40. Testa hjälpmedel, rullstolsrace, griptång, förflyttning 
41. Hörselnedsättning 
42. Kommunikation- bygga figur med lego 
43. Storytelling 
44. Annat 

 
Övrigt 
 

45. VR-film 
46. Tävlingsmoment- Kirunapaus? Annan aktivitet? Något med rörelse och att 

det händer nåt utmanande 
47. Å fasen! Det här visste jag inte om vård och omsorg 
48. Storytelling ur ett medarbetarperspektiv om hur en arbetsdag kan se ut i 

respektive område. ”stolt undersköterska” också beskriva miljöer där 
undersköterskor jobbar. Tex att jobba på sjukhus, inom hemtjänst, 
äldreboende, rättspsykiatri, socialpsykiatri, personlig assistent särskilt 
boende. 
 


