
Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollege, 
vilket är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbestliv och 
utbildning. Du får den kompetens som efterfrågas av framtida 
arbetsgivare. Det gör dig attraktiv!

På Vård- och omsorgsprogrammet lär du 
dig att förstå människan som en helhet, hur 
hon kan fungera fysiskt, psykiskt och socialt 

samt hur olika livsvillkor, kulturer och religioner 
påverkar henne. 

Vad lär du dig här? 
Här väntar tre aktiva år. Du får lära dig om hälsa, 
ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, psykologi 
och att förstå hur människan fungerar och vad 
som påverkar vår hälsa. Du tränas i att samarbe-
ta, möta människor och deras behov, och att ge 
god vård och omsorg. Vid studenten är du utbil-
dad undersköterska och kan börja arbeta direkt, 
men du kan också välja kurser som ger dig hög-
skolebehörighet. 

Vård- och omsorgsprogrammet är en bra grund 
om du vill studera vidare till polis, sjuksköterska, 
sjukgymnast, socionom samt till arbete inom spe-
cialpedagogik och räddningstjänst. 

Hur jobbar vi? 
Programmet har en stark koppling till yrkeslivet och 
en stor del av utbildningen sker ute på olika arbets-
platser. Du får minst 15 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) fördelat över de tre åren. Då får du 
under handledning utveckla dina nya kunskaper 
och knyta viktiga kontakter. Under din studietid  
får du möta många olika föreläsare, göra  
studiebesök och studieresor. 

Kortfakta
Yrkesprogram

Omfattning  2500 poäng

Erbjuds på 
Birger Sjöberggymnasiet  
Nils Ericsonsgymnasiet

Vill du arbeta med människor är Vård- och omsorgsprogrammet rätt väg att gå. 
Vi ger dig den bästa kunskapen om människors hälsa, sjukdom och funktions-
nedsättning. 

Vård- och omsorgsprogrammet

birgersjoberggymna
si

et
.s

e

nilsericsonsgymnas
ie

t.
se



Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du veta mer? 
Gå in på birgersjoberggymnasiet.se eller nilsericsonsgymnasiet.se för 
mer information om programmet och kontaktuppgifter för att komma 
och skugga. Vi ses! 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Historia 1a1 50
Matematik 1a 100
Religionskunskap 1 50
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Hälsopedagogik 100
Etik och människans livsvillkor 100
Psykologi 1 50
Specialpedagogik 1 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Medicin 1 150
Psykiatri 1 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2 100
Vård- och omsorgsarbete 2 150

PROFILER/FÖRDJUPNINGAR SOM KAN 
ERBJUDAS
Akutsjukvård och prehospitalt omhän-
dertagande
Akutsjukvård  200
Räddningsmedicin 100
Medicin 2 100
Svenska 3 100
Hemsjukvård 100

Psykiatrisk vård och socialt arbete
Människans säkerhet 100
Specialpedagogik  100
Samhällsbaserad psykiatri 100
Psykiatri 2 200
Svenska 3  100

Hälsa och livskvalitet inom vård och 
omsorg
Äldres hälsa och livskvalitet 200
Vård och omsorg vid demens 100 
Hemsjukvård 100
Vårdpedagogik och handledning 100
Svenska 3 100

Programfördjupning 1
Psykiatri 2 200
Hemsjukvård 100
Vård- och omsorg - specialisering  100
Palliativ vård eller Svenska 3 100

Programfördjupning 2
Akutsjukvård 200
Medicin 2 100
Vård- och omsorg - specialisering 100
Palliativ vård eller Svenska 3 100

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIE-
ARBETE
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Du kan få grundläggande högskole-
behörighet genom att välja dessa kurser:
Engelska 6  100
Svenska 3  100

Du kan även välja till: 
Ma2a 100

kunskapsforbundet.se

= finns att välja enbart på Nils Ericsonsgymnasiet

= finns att välja enbart på Birger SjöberggymnasietBSG
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