
 

VÅRD- OCH 
OMSORGSPROGRAMMET

 

PASSAR DIG SOM VILL:

• arbeta med människors hälsa

• stötta och hjälpa människor i  
behov av det 

• börja arbeta direkt efter  
gymnasiet 

• läsa vidare till sjuksköterska,  
dietist, fysioterapeut,  
arbetsterapeut eller psykolog 

• ha ett av världens viktigaste  
yrken   

PROGRAMINFORMATÖR:  
Christina Persson 
0550-883 78 
christina.persson@kristinehamn.se
kristinehamn.se/brogymnasiet



 

VIKTIGT PÅ RIKTIGT
 
Vård- och omsorg är yrkesprogrammet för dig som vill 
göra något som är viktigt på riktigt. Du vill hjälpa andra 
och lära dig hantera situationer där din insats och kun-
skap kan vara livsavgörande. 

Du lär dig att vårda både kropp och själ och kommer 
möta människor som är i olika livssituationer inom äld-
revård, funktionsstöd, psykiatri och hälso- och sjukvård. 
Du lär dig hur du ska agera och kommunicera professio-
nellt och förbereds för att arbeta direkt efter studenten. 
Under din utbildning övar du på praktiska moment i 
metodrummet och möter arbetslivet genom 15 veckor 
APL.. 

Vår programfördjupning är Räddningsmedicin och In-
ternationellt arbete. Du får en god teoretisk grund att stå 
på, oavsett om du väljer yrkeslivet efter gymnasiet eller 
om du vill gå vidare till högskolestudier då du även blir 
behörig till det. 

Efter dessa tre år kan du gå direkt ut i arbetslivet, men 
du är också behörig att gå yrkeshögskola. Om du har läst 
Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andra-
språk 2 och 3, som tillval är du även behörig för universi-
tet och högskola. 

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram det som 
krävs för att nå grundläggande behörighet till högskolan. 
På yrkesprogram har du rätt att välja bort delar av det 
som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som får väljas bort på det vård- och omsorgs-
programmet är:
• Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3,  

200 poäng
• Engelska 6, 100 poäng

VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

KURSER 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 P
Engelska 5, 100 p 
Engelska 6, 100p 
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/ Svenska som andraspråk 1, 100 p 
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2, 100 p 
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3, 100 p 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 1300 P 
Anatomi och fysiologi 1, 50p
Anatomi och fysiologi 2, 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
Gerontologi och geriatrik, 100p 
Hälso- och sjukvård 1, 100p 
Hälso- och sjukvård 2, 100p 
Omvårdnad 1, 100p 
Omvårdnad 2, 100p
Psykiatri 1, 100p
Psykiatri 2, 100p 
Psykologi 1, 50p 
Samhällskunskap 1a2, 50p 
Social omsorg 1, 100p 
Social omsorg 2, 100p 
 
GYMNASIEARBETE 100 P 
INDIVIDUELLT VAL 200 P

Programmet har inga inriktningar. 
 
Programfördjupning 200 p 
Räddningsmedicin, 100 p 
Internationellt arbete, 100 p

Ändringar kan ske under året. 


