Regeringsredovisning
”undersköterskeexamen”
Vård- och omsorgscollege 10-årsjubileum
4 december 2018

”Undersköterskeexamen”
Redovisning av uppdrag om förslag till
justeringar i programstruktur och
examensmål för vård- och
omsorgsprogrammet samt förslag till de
förordningsändringar som krävs med
anledning av ett införande av en
undersköterskeexamen

Examensmål för vård- och
omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder
fram till en yrkesexamen benämnd undersköterskeexamen.
Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper
som behövs för att arbeta som undersköterska inom hälsooch sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska eleverna
också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för
högskolestudier inom främst dessa områden.

Programstruktur
Gymnasiegemensamma ämnen ökas från 1 100 till 1 400 poäng
Anatomi och fysiologi
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård

Omvårdnad
Hälsa
Medicin
Människan
Psykiatri
Psykologi
Samhällskunskap
Social omsorg

Specialpedagogik
Svenska
eller
Svenska som andraspråk
Vård och omsorg

Anatomi och fysiologi 1a1
Anatomi och fysiologi 1a2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Social omsorg 1

50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
150
100
100
100
50
50
100

Social omsorg 2
Specialpedagogik 1
Svenska 2

100
100
100

Svenska som andraspråk 2
Vård – och omsorgsarbetet 1
Vård- och omsorgsarbete 2

100
200
150

Gymnasieförordning
• 5 § Utöver vad som framgår av 16 kap. 26 och 27 §§
skollagen (2010:800), krävs för yrkesexamen att det i de
godkända betygen om minst 2 250 gymnasiepoäng ingår
godkända betyg på kurser inom de programgemensamma
ämnena med 400 poäng. För vård- och omsorgsprogrammet
krävs dock godkända betyg på kurser inom de
programgemensamma ämnena med 1 400 poäng.

• 8. att beviset avser en person som inte är elev i
gymnasieskolan.

• 19 a § Om eleven uppfyller kraven för en yrkesexamen från
vård- och omsorgsprogrammet ska det, utöver vad som
framgår av 19 §, av examensbeviset framgå att det avser en
yrkesexamen som benämns undersköterskeexamen.

Förordning för vuxenutbildning
• 2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i
ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan
med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng. Undantag
från vad som föreskrivs i andra stycket 2 får göras för den
som har betyg på

• 1. en kurs i psykologi med 50 gymnasiepoäng,
• 2. kurser som omfattar 1 400 poäng i yrkesämnen som får
ingå i vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan, och

• 3. ytterligare kurser som omfattar sammanlagt högst 350
gymnasiepoäng.

• En yrkesexamen som utfärdas i enlighet med undantaget i
tredje stycket ska benämnas undersköterskeexamen.

Relationen mellan undersköterskeexamen
inom vuxenutbildningen och yrkespaket
undersköterska
• Då det är få elever inom ramen för vuxenutbildning som läser
mot en hel yrkesexamen så bedömer Skolverket att även
yrkespaketet till undersköterska behöver hanteras inom
ramen för detta uppdrag då det även fortsättningsvis bedöms
vara den vanligaste vägen till arbete som undersköterska.

Yrkespaket undersköterska
Nuvarande utformning yrkespaket 1 500 poäng

Ny utformning yrkespaket 1 600 poäng

Ämne

Poäng

Ämne

Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/svenska som
andraspråk 1
Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbetet 2
Programfördjupning valbar
Gymnasiearbete/vårdoch omsorg specialisering

50

Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller svenska som
andraspråk 1
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
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Psykologi 1
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Programfördjupning valbar
Gymnasiearbete/vårdoch omsorg specialisering

100
100
100
150
100
50
100
200
150
300
100/
50+50

Poäng
50
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100

100

Yrkespaket vårdbiträde

Yrkespaket vårdbiträde
Nuvarande utformning yrkespaket 800 poäng

Ny utformning yrkespaket 800 poäng

Ämne

Poäng

Ämne

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsarbete 1

100
100
150
100
50
100
200

Svenska 1 eller svenska som
andraspråk 1
Anatomi och fysiologi 1
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1
Gerontologi och geriatrik
Omvårdnad 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Hälso- och sjukvård 1
Social omsorg 1

Poäng

100
50
100
100
100
100
50
100
100

Vanliga remissynpunkter som ej
ryms inom Skolverkets uppdrag

• Reglering av apl
• Yrkessvenska
• Kostnad för ny legitimation
• Validering av tidigare
utbildning/yrkeserfarenhet
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