
Efter examen från Vård- och 
omsorgsprogrammet har du de 
grundläggande kunskaper som 
behövs för att arbeta som vård- 
och omsorgspersonal inom häl-
so- och sjukvård, äldreomsorg 
och handikappomsorg.

På Vård och omsorgsprogrammet 
får du en ordentlig uppsättning 
med baskunskaper inom de olika 
yrkesområdena inom vård- och 
omsorg. Du får även möjlighet att 
specialisera dig inom programför-
djupningarna och profilerna.

ARBETSPLATSFÖRLAGT
LÄRANDE - APL
Under minst 17 veckor är du ute i 
APL som ger dig viktig yrkeserfa-
renhet. Du praktiserar inom hem-
tjänst, äldreomsorg, akutsjukvård 
eller inom vård av demenssjuka.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 
OCH PROFILER
I program fördjupningen väljer du 
också mellan att läsa högskole-
komplettering eller ett vårdpaket 
som  består av   kurserna  It i vård och 
omsorg och Komplementärmedicin.  
Inför  årskurs 3 väljer du den yrkes-
utgång som passar dig.

Akutsjukvård
I akutsjukvårdsprofilen läser du 
akutsjukvård och medicin. Apl 
görs på Blekingesjukhuset.

Äldreomsorg
Äldreprofilen innehåller kurser 
kring äldres hälsa, omsorg och 
demenssjukdomar. Apl görs inom 
verksamheter inom demensvård.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Inom programmet kan du också 
välja de kurser som ger grundläg-
gande högskolebehörighet och 
särskild behörighet för att till exem-
pel studera till sjuksköterska eller 
Tekniskt/Naturvetenskapligt basår.
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“Är du intresserad av människor? Vill 

du skaffa dig en yrkesexamen där du 

kan göra skillnad samtidigt som du har 

vägen öppen för fortsatta studier? Välj 

VO!” Helen Fröberg  
Programsamordnare VO

“Jag valde VO-programmet för att jag 
älskar att jobba med människor. Jag 
tänker läsa vidare till tandhygienist 
den möjligheten får jag på VO.“

Ibrahim Swidan VO16
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VO POÄNGPLAN 2019

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Engelska 5 (100p)

Historia 1a1 (50p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1a (100p)

Naturkunskap 1a1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p) 

Samhällskunskap 1a1 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 1100 p

Etik och människans livsvillkor (100p) 

Hälsopedagogik (100p)

Medicin 1 (150p)

Psykiatri 1 (100p)

Psykologi 1 (50p)

Samhällskunskap 1:a2 (50p)

Specialpedagogik 1 (100p)

Svenska/Svenska som andraspråk 2 (100p)

Vård- och omsorgsarbete 1 (200p)

Vård- och omsorgsarbete 2 (150p)

Programfördjupningar, 500p. Exempel:

Akutsjukvård, 300p
Akutsjukvård (200p) 

Medicin 2 (100p) 

Äldreomsorg/LSS, 300p
Vård och omsorg vid demenssjukdomar (100p) 

Äldres hälsa och livskvalitet (200p) 

Yrkeskurser som är gemensamma för programfördjupningsblocken

Komplementär medicin (100p)

IT i vård och omsorg (100p)

Behörighetskurser för högskolan

Engelska 6 (100p)

Svenska/Svenska som andraspråk 3 (100p)

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)

APL-veckor 5 veckor 4,8 veckor 5,6 veckor

APL: Åk 1: 5 hela veckor på våren; Åk 2: 6 veckor a 4 dagar på våren; Åk 3: 7 veckor a 4 dagar på våren

Val inom programmet:

På alla våra yrkes- 
program kan du läsa 
kurser för grund- 
läggande behörighet 
till högskola och 
universitet.


