
 

 

Utbildningen är en del av kvalitetssatsningen 
Vård- och omsorgscollege 

VO 

VÅRD- OCH 
OMSORGSPROGRAMMET 

 

Om du vill jobba med människor öppnar 
Vård- och omsorgsprogrammet många  
dörrar. Efter utbildningen kan du arbeta 
inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldre-
omsorg eller funktionsstöd. Du får lära  
dig hur vi människor fungerar och hur  
du tar hand om och hjälper människor  
i olika situationer. 
 
Utbildningen passar dig som tycker om att 
samarbeta och vill ha ett socialt yrke. Du lär dig 
mycket om hur människor fungerar och deras 
behov av omvårdnad och omsorg. Du får även 
kunskap om hur kroppen är uppbyggd, vanliga 
sjukdomar och hur de kan botas eller förebyggas. 
Du ska kunna se vård- och omsorgstagarens  
hela livssituation och förstå hur det är att vara 
beroende av andra. Målet för all vård och  
omsorg är att hjälpa människor att på bästa  
sätt hjälpa sig själva. 

PRAKTIK 
Under utbildningen har du minst 15 veckors  
arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom olika 
verksamheter. Arbetet grundar sig på alla 
människors lika värde, mänsklig värdighet, 
livskvalitet och välbefinnande och det präglar 
också din utbildning.  
 

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET 
Utbildningen ger dig möjlighet till en 
grundläggande alternativt särskild 
högskolebehörighet. 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/tingvallagymnasiet 
 
 
 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS  
Emma Godtman, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 16 35 
E-post: emma.godtman@karlstad.se 

Tingvallagymnasiet, 652 24 Karlstad 
Besöksadress: Tingvallagatan 6, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 16 50 
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KURSER PÅ VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 600 POÄNG 
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/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 1400 POÄNG 
Anatomi och fysiologi 1  ................................................  50 p 
Anatomi och fysiologi 2  ................................................  50 p 
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 1  ...............................................  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 
Psykologi 1  ......................................................................  50 p 
Psykiatri 1  .....................................................................  100 p 
Psykiatri 2  .....................................................................  100 p 
Samhällskunskap 1a2 ...................................................  50 p 
Social omsorg 1  ...........................................................  100 p 
Social omsorg 2  ...........................................................  100 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  .................... 100 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Du väljer själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan 
läsa fler programspecifika kurser, komplettera 
din högskolebehörighet eller välja kurser  
utifrån intresse. 

De kurser vi erbjuder för högskolebehörighet 
är bland andra Engelska 6 (100 p) och Matematik 
2a (100 p). Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 
är en obligatorisk kurs inom programmet och 
behöver inte väljas till. Svenska 3/Svenska  
som andraspråk 3 erbjuds du som val inom 
programmets fördjupning. 
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 200 POÄNG  
Etik och människans livsvillkor  .................................  100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 
alternativt Friskvård och hälsa  ..................................  100 p 


