
Vård- och omsorgsprogrammet 
passar dig som tycker om att arbe-
ta med människor. I alla omvård-
nadsyrken handlar det om att möta 
människor som behöver hjälp och 
stöd i något av livets olika skeden. 
För att förbereda dig för din kom-
mande yrkesroll lägger vi stort fo-
kus på bemötande, kommunika-
tion och respekt för alla människor.

Vård och omsorgsprogrammet är 
ett yrkesprogram. Efter utbildningen 
kan du gå direkt ut i arbetslivet och 
jobba som undersköterska 

inom såväl äldreomsorg, funktions-
stöd, psykiatri eller inom hälso-och 
sjukvård. Vill du läsa vidare kan du 
läsa in högskolebehörighet på pro-
grammet. Några exempel på yrken 
som du kan läsa vidare till efter att 
ha läst vård- och omsorgsprogram-
met är sjuksköterska, barnmorska, 
brandman, hudterapeut, kriminal-
vårdare, tandhygienist mm.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Du 
kommer att ha APL-perioder under 
alla tre åren. På arbetsplatsen får du 
en handledare som du går tillsam-
mans med. Du kommer att ha APL 
inom olika områden, tex äldreboen-
de, hemtjänst och sjukvård, för att 
du ska få möjlighet att utveckla dina 
yrkeskunskaper och få en yrkesi-
dentitet.
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“Jag valde vård och omsorgsprogrammet 

eftersom att jag gillar att arbeta både 

praktiskt och teoretiskt och jag vill bidra 

till att göra vården till det bästa. Efter vård 

och omsorgsprogrammet är man en ut-

bildad undersköterska och har möjlighet 

till anställning men man kan även plugga 

vidare till exempelvis sjuksköterska vilket 

jag tänker göra! ”

Stella Willander

Kontakt VO 
Programsamordnare 
Helen Fröberg 
helen.froberg@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/VO

Yrkesområden VO
-> Äldreomsorg – finns i alla 
kommuner och bedrivs inom:
SÄBO- särskilda boendeformer 
för äldre, brukaren har egen 
lägenhet med personaltillsyn 
dygnet runt.

Hemtjänsten där brukaren bor 
kvar i eget boende i lägenhet 
eller i hus och får tillsyn av per-
sonal dygnet runt.

-> Hälso och sjukvård
Inom den öppna vården finns 
vårdcentraler, olika mottagning-
ar, exempelvis medicinmottag-
ning, kirurgmottagning osv.

Den slutna vården bedrivs på 
sjukhus där patienten är inlagd.

-> Psykiatri 
Inom den öppna vården finns 
det olika mottagningar men 
stöd kan också ges via kommu-
nen exempelvis boendestödjare.

 Den slutna vården bedrivs på 
sjukhus där patienten är inlagd.

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.
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VÅRD- OCH OMSORGSPRGRAMMET
Poäng

Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Engelska 5 (100p) 100

Historia 1a1 (50p) 50

Idrott och hälsa 1 (100p) 100

Matematik 1a (100p) 100

Naturkunskap 1a1 (50p) 50

Religionskunskap 1 (50p) 50

Samhällskunskap 1a1 (50p) 50

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p) 100

Programgemensamma karaktärsämnen, 1400 p

Anatomi och fysiologi 1 (50p) 50

Anatomi och fysiologi 2 (50p) 50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p) 100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p) 100

Gerontologi och geriatrik (100p) 100

Hälso- och sjukvård 1 (100p) 100

Hälso- och sjukvård 2 (100p) 100

Omvårdnad 1 (100p) 100

Omvårdnad 2 (100p) 100

Psykiatri 1 (100p) 100

Psykiatri 2 (100p) 100

Psykologi 1 (50p) 50

Samhällskunskap 1a2 (50p) 50

Social omsorg 1 (100p) 100

Social omsorg 2 (100p) 100

Svenska/Svenska som andraspråk 2 (100p) 100

Programfördjupningar, 200p. Exempel:

Komplementärmedicin (100p) 100

Barn och ungdomshälsa (100p) 100

Svenska/Svenska som andraspråk 3 (100p) 100

Engelska 6 (100p) 100

Gymnasiearbete (100p) 100

Individuellt val (200p) 100 100

På alla våra yrkes- 

program kan du läsa 

kurser för grund- 

läggande behörighet 

till högskola och 

universitet.

H

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


