
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

VO VÅRD- OCH 
OMSORGSPROGRAMMET 

Poängplan Antal poäng 
 

Gymnasiegemensamma  900 
Engelska 5 och 6  200 
Historia 1a1  50 
Idrott och Hälsa  100 
Matematik 1a  100 
Naturkunskap 1a1  50 
Religionskunskap 1  50 
Samhällskunskap 1a1  50 
Svenska 1, 2, 2/ Svenska som  300 
andra språk 1, 2, 3   
 
Programgemensamma ämnen 1300 
Psykologi 1 50 
Psykiatri 1 100 
Psykiatri 2 100 
Samhällskunskap 1a2 50 
Anatomi och fysiologi 1 50 
Anatomi och fysiologi 2 50 
Funktionsförmåga och funktions- 100 
nedsättning 1 
Funktionsförmåga och funktions- 100 
nedsättning 2 
Gerontologi och geriatrik 100 
Hälso- och sjukvård 1 100 
Hälso- och sjukvård 2 100 
Omvårdnad 1 100 
Omvårdnad 2 100 
Social omsorg 1 100 
Social omsorg 2 100 
 
Programfördjupning 200 
Elevens val 
Barn och ungdomshälsa 100 
Kost och hälsa 100 
Räddningsmedicin 100 
Etik och människans livsvillkor 100 
Vårdpedagogik och handledning 100 
Socialpedagogik 100 
 
Gymnasiearbete 100 
 
Individuellt val 200 
 
Summa 2700 
 

Vård och omsorg behöver dig – du kommer alltid att behövas! 

 
Vård- och omsorgsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, 
medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och 
vilken betydelse livsstilen har för hälsan samt att bemöta människor på ett 
yrkesmässigt sätt. 
 

Nationella inriktningar 
Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men ger dig möjlighet att 
välja inom programfördjupningen olika i förväg sammansatta kurspaket som till 
exempel barn och ungdomshälsa, räddningsmedicin med mera. 
Efter gymnasiet 
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen som personlig assisten, 
undersköterska inom omsorgen, sjukvården eller psykiatrin, men också i äldre- 
och handikappomsorg. 
Väljer du att studera vidare kan yrken som sjuksköterska, socionom, 
arbetsterapeut, psykolog eller sjukgymnast ligga nära till hand med viss 
ämneskomplettering via Komvux. Du kan också välja annan högskoleutbildning 
som inte är direkt vårdinriktad, t.ex. förskollärarutbildning, polis, brandman.    
Arbetsplatsförlagt lärande 
Minst 15 veckor av din utbildning kommer att vara arbetsplatsförlagd. 
Arbetsplatsen kan vara inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, 
rehabilitering/habilitering, med mera. Du får praktiskt tillämpa de kunskaper du 
fått i skolan.  
Grundläggande behörighet 
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.  
Yrkesprogram innehåller också Svenska 1, 2 och 3 samt Engelska 5 och 6, som 
ger grundläggande behörighet till högskolan. Du har rätt att välja bort de delar av 
det som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Exempel Svenska 3 samt 
Engelska 6. 
 

Programansvarig/Lärare 

Pirjo Petäjäniemi 

070-252 12 28 

pirjo.petajaniemi@lapplands.se   

Kontakta oss: 

Rektor 

Hans Björnström 

070-229 36 86 

hans.bjornstrom@lapplands.se   

Studie- och yrkesvägledare 

 

070-276 45 45 

@lapplands.se   
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