
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. 

 

 
Kurser som ingår i utbildningen 
 

Termin 1, 500 poäng (20 veckor) 

Anatomi och fysiologi 1   50 poäng  

Psykologi 1   50 poäng  

Omvårdnad 1 100 poäng  

Social omsorg 1 100 poäng  

Gerontologi och geriatrik 100 poäng  

Samhällskunskap 1a1   50 poäng  

Svenska 1 eller svenska som 

andraspråk 1 

  50 poäng  1:2 

Termin 2, 500 poäng (20 veckor) 

Svenska 1 eller svenska som  

andraspråk 1 

  50 poäng  2:2 

Funktionsförmåga och funktions- 

nedsättning 1 

100 poäng  

Funktionsförmåga och funktions- 

nedsättning 2 

100 poäng  

Psykiatri 1 100 poäng  

Psykiatri 2 100 poäng  

Anatomi och fysiologi 2   50 poäng  

 Termin 3, 500 poäng (20 veckor) 

Hälso- och sjukvård 1 100 poäng  

Hälso-och sjukvård 2 100 poäng  

Omvårdnad 2 100 poäng  

Social omsorg 2 100 poäng  

Komvuxarbete eller Vård -och 
omsorgspecialisering 

100 poäng  

 

 
 



 
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.  

• 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.  
 

Praktik- (APL)  
I utbildningen ingår APL- arbetsplatsförlagt lärande vilket innebär praktik på en arbetsplats 

för att uppnå kursens kunskapskrav och lära dig yrket.  

 

Behörighet  
Godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk 
 
Ansökan 
Studiestart 30 augusti 2021. Sista ansökningsdag 15 maj 
 
 
 
 
Kontakt 
Vuxenutbildningen Ockelbo 
Studie och yrkesvägledare 
Anna-Lena Bång Tel: 070-1605679 
anna-lena.bang@ockelbo.se 
 

 

 


