
 

VÅRD OCH OMSORG 
CFL Söderhamn: Gymnasial yrkesutbildning inom vård och omsorg omfattande 1500 

poäng. 

 

Kursbeskrivning 
Tycker du om att sätta dig in i olika människors situation och förstå deras behov och önskemål? 

Vill du lära dig om kropp, själ och hälsa- både för din egen skull och för människor som behöver 

din hjälp? Då är vår vårdutbildning något för dig! 

Vårdutbildningen består av karaktärsämnen i gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. 

Utbildningen, som är på gymnasienivå, består av ett antal kurser som du läser efter ett program 

eller som fristående kurser. 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Då får du möjlighet att se olika typer av 

verksamheter och knyta an dina teoretiska kunskaper i den praktiska vardagen på en 

arbetsplats. APL genomförs i samverkan med arbetsgivare inom Vård- och omsorgscollege, VOC. 

Vår utbildning är certifierad inom VOC, vilket är en kvalitetsstämpel som innebär att utbildningen 

innehåller de krav som arbetsgivarna ställer på sina framtida medarbetare och att du som 

studerande vet att du har den kompetens som krävs på arbetsmarknaden efter avslutad 

utbildning. 

Period 17 januari 2022 – juni 2023 

Utbildningen genomförs till stor del via arbetsplatsförlagt lärande i kombination med teoretiska 

studier och uppgifter. 

 

 

Utbildningen omfattar följande gymnasiekurser: 

Anatomi och fysiologi 1 

Anatomi och fysiologi 2 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 

Gerontologi och geriatrik  

Hälso- och sjukvård 1 

Hälso- och sjukvård 2 

Omvårdnad 1 

Omvårdnad 2 

Psykologi 1 

Psykiatri 1 

Psykiatri 2 

Social omsorg 1 

Social omsorg 2 

Vård- och omsorg specialisering 

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 

Samhällskunskap 1a1 

  

 

 

 

 



 

 

 

Förkunskapskrav  
För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, 

både muntligt och skriftligt. Detta innebär godkända betyg i grundläggande svenska (delkurs 4) 

eller motsvarande.  

 

Studiestöd  
Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar 

även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se.  

 

Ansökan  
Ansökan görs via webbansökan på www.hufb.se/webbansökan senast 11 november 2021. 

Bifoga betygskopior på eventuella tidigare studier. Utbildningen genomförs förutsatt att 

deltagarantalet fylls. Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun. 

http://www.csn.se/
file:///C:/Users/gipe02/Downloads/www.hufb.se/webbansökan

