
Vill du studera till undersköterska? 

Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som tycker om att arbeta med människor 
som är i behov av vård och omsorg. Utbildningen innehåller studier om t.ex 
människokroppens uppbyggnad och funktion, hälsa och sjukdom samt etik och livsfrågor. 

Efter utbildningen kan du arbeta med äldrevård, sjukvård, psykiatri eller funktionshindrade 
människor. Hos oss kan du studera som aldrig har arbetat inom vård och omsorg eller redan 
har viss erfarenhet och önskar att kombinera arbete med distansstudier. 

Studietakt  
Vård och omsorgsutbildningen bedriver studier på gymnasial nivå och omfattar sammanlagt 
3 terminer med 1500 poäng. Under termin 1 och termin 2 studerar du 1000 poäng där alla 
ämnen är gemensamma. Under termin 3 kan du välja fördjupningskurser på 500 poäng med 
inriktning äldreomsorg eller akutsjukvård. 
 
Kursutbud 
 

Termin 1, 500 poäng (20 veckor) 
*Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 poäng 
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 poäng 
Medicin 1 MEDMED01 150 poäng 
Psykologi 1 PSKPSY01 50 poäng 

Termin 2, 500 poäng (20 veckor) 
*Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 poäng 
Psykiatri 1 PSYPSY01 100 poäng 
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 poäng 
Hälsopedagogik HALHAL0 100 poäng 
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01A1 50 poäng 

 Termin 3, Alternativ 1, Äldres hälsa, 500 poäng (20 veckor) 
*Äldres hälsa och livskvalité GERÄLD0  200 poäng 
Hemsjukvård SJUHEM0 100 poäng 
Gymnasiearbete  GYARVO 100 poäng 
Svenska 1/ SVA 1 SVESVE01/ SVASVA01 100 poäng 
Termin 3, Alternativ 2, Akutsjukvård, 500 poäng (20 veckor) 
*Akutsjukvård  SJUAKU0 200 poäng 
Medicin 2 MEDMED02  100 poäng 
Gymnasiearbete  GYARVO  100 poäng 
Svenska 1/ SVA 1 SVESVE01/ SVASVA01 100 poäng 

 

*APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår 

 

 

 



Studieform 
Studierna kan genomföras genom 

• Klassrumsundervisning: innebär lärarledda lektioner med täta återkommande träffar 
i skolan. Denna studieform passar dig som behöver ha en tät kontakt med din lärare 
och klasskamrater.  

• Klassrumsundervisning = obligatorisk undervisning 
Vårdstuga=frivillig undervisning om du behöver extra stöd 

 
• Distansundervisning: innebär lärarledda lektioner ca en förmiddag i veckan. Övrig tid 

används till självstudier. Denna studieform passar dig som har studievana och klarar 
av att studera på egen hand.  

• Klassrumsundervisning=obligatorisk undervisning.  
Vårdstuga= frivillig undervisning om du behöver extra stöd 

 
Praktik- (APL)  
I utbildningen ingår APL- arbetsplatsförlagt lärande vilket innebär praktik på en arbetsplats 
för att uppnå kursens kunskapskrav och lära dig yrket. Under utbildningen ingår 4 veckor APL 
under termin 1,2 och 3.  
 
Behörighet  
Behörighet: Minst grundskola eller grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg i 
Svenska / Svenska som andraspråk. 
 
Ansökan 
Inte sökbar just nu, startar hösten- 21 
 
Kontakt 
Vuxenutbildningen Ockelbo 
Studie och yrkesvägledare 
Anna-Lena Bång Tel: 0297-55462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kurslitteratur 
Kurslitteraturen finns både som digital bok eller tryckt bok. Vill du ha en tryckt bok finns 
möjlighet att köpa boken av lärare till kursstart. Om du väljer digital kurslitteratur som 
alternativ till tryckt bok krävs att eget digitalt verktyg tas med till samtliga lektioner.   
  
 

Kurs Titel Författare, förlag ISBN nummer 

Akutsjukvård Akutsjukvård Johan Strömberg, Sanoma  ISBN:978-91-523-1520-0 
Etik och 
människans 
livsvillkor 

Etik och 
människans 
livsvillkor 

Katri Cronlund, sanoma ISBN: 9789152333983 

Hemsjukvård Hemsjukvård Elisabeth Levy, Sanoma ISBN: 9789152315170 
Hälsopedagogik Hälsopedagogik Anna-Karin Axelsson, 

Sanoma 
ISBN 978-91-523-3117-0 

Medicin 1 Medicin 1 och 2 Elise Setterberg, Liber ISBN 978-91-47-10354-6 
Medicin 2  Medicin 1 och 2 Elise Setterberg, Liber ISBN 978-91-47-10354-6 
Psykiatri 1 Psykiatri 1 Ann-Marie Göransson, 

Sanoma  

ISBN: 9789152307595 

Psykologi 1 Mänskligt psykologi 
1 och 2a Kattri Cronlund,  Gabriella 

Bernerson 

978-91-523-2582-7 

Specialpedagogik Specialpedagogik1 Sonja Svensson Höstfält, 
Sanoma 

ISBN:978-91-523-3197-2 

Vård och 
omsorgsarbete 1 

Vård och 
omsorgsarbete 1 

Gudrun Arvidsson ISBN 978-91-47-10365-2 

Äldres hälsa och 
livskvalité 

Äldres hälsa och 
livskvalité 

Eva-Lena Lindqvist 
Gleerups 

9789140694041 
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