
Vill du jobba med människor ska du välja Vård- och 
omsorgsprogrammet. Du kommer att få goda kunskaper 
om vård och omsorg och hur människan fungerar ur ett 
fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv.

På programmet arbetar vi varierat med teoretiska 
studier, metodövningar och APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Du får också lära dig hur man bemöter  
och kommunicerar med människor i olika vård-  
och omsorgssituationer.

Du har goda möjligheter till sommarjobb mellan års-
kurserna och en anställning efter avslutade studier.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder 
för arbete och vidare studier inom vård och omsorg. Du får en bred 
utbildning inom området som möjliggör arbete inom funktionsned-
sättning, psykiatri, sjukvård eller äldrevård.

Efter avslutad utbildning kan du söka arbete på sjukhus eller inom 
kommunens olika omsorgsverksamheter. Programmet ger en bra 
grund för dig som i framtiden vill arbeta inom vårdområdet, sociala 
sektorn, polis eller räddningstjänst.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  (100 p)
Historia 1a1  (50 p)
Idrott och hälsa 1  (100 p)
Matematik 1a  (100 p)
Naturkunskap 1a1  (50 p)
Religionskunskap 1  (50 p)
Samhällskunskap 1a1  (50 p)
Svenska 1  (100 p) 
eller 
Svenska som andraspråk 1  (100 p)

Programgemensamma ämnen
Anatomi och fysiologi 1  (50 p)
Anatomi och fysiologi 2  (50 p)
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning l  (100 p)
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 2  (100 p)
Gerontologi och geriatrik  (100 p)
Hälso- och sjukvård 1  (100 p)
Hälso- och sjukvård 2  (100 p)
Omvårdnad 1   (100 p)
Omvårdnad 2   (100 p) 
Psykiatri 1   (100 p)
Psykiatri 2   (100 p) 

Psykologi 1   (100 p) 
Samhällskunskap 1a2  (50 p)
Social omsorg 1   (100 p)
Social omsorg 2   (100 p)
Svenska 2   (100 p)
eller 
Svenska som andraspråk 2 (100 p)

Programfördjupning  (200 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete VO  (100 p)

Totalt  2500 p
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POÄNGPLAN

MÄNNISKAN I FOKUS

VÅRD OCH OMSORGSPROGRAMMET

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan få grundläggande 
högskolebehörighet på 
detta program genom att 
anpassa kurserna inom det 
individuella valet.

VAD KAN JAG BLI?

• Undersköterska
• Sjuksköterska
• Behandlingsassistent
• Kurator

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörig-
het till högskola och universitet.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se


