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Tillfälliga riktlinjer för anställningsbarhet i vård- och 

omsorgsverksamheter 
 
Riktlinjer för anställningsbarhet inom Vård- och omsorgscollege Gävleborg antogs under 

2012 och är i behov av revidering. I avvaktan på regeringsbeslut om eventuellt nytt innehåll 

och struktur i Vård- och omsorgsprogrammet har tillfälliga riktlinjer för anställningsbarhet i 

vård- och omsorgsverksamheter beslutats av regional styrgrupp (2018-11-09). 

Kompletteringar vad gäller anställningsbarhet i slutet av dokumentet bygger på 2012 års 

riktlinjer. 

 

För yrket vårdbiträde 
 

Vårdbiträdesutbildning i enlighet med Skolverkets yrkespaket ”Vårdbiträde 800 

poäng” med godkända betyg i följande kurser: 

 

Hälsopedagogik, 100 poäng 

Medicin 1, 150 poäng 

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng 

Psykiatri 1, 100 poäng 

Psykologi 1, 50 poäng 

Specialpedagogik 1, 100 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng 

 

 

För yrken där kraven företrädesvis är på gymnasienivå, t ex 

undersköterska 
 

Yrkesexamen från Vård- och omsorgsprogrammet från gymnasiet om minst 2250 poäng 

där följande kurser har lägst betyget E: 

 

Programgemensamma ämnen 950 poäng 

Hälsopedagogik – 100 poäng 

Medicin 1 – 150 poäng 

Etik och människans livsvillkor – 100 poäng 

Psykiatri 1 – 100 poäng 

Psykologi 1 – 50 poäng 

Specialpedagogik 1 – 100 poäng 

Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng 

Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng 

 

Programfördjupning 300 poäng 

 

Gymnasiegemensamma ämnen 350 poäng 

Engelska 5 – 100 poäng 

Matematik 1a – 100 poäng 

Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng 

Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng 
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Gymnasiearbete 100 poäng 

 

alternativt 

 

Skolverkets yrkespaket ”Undersköterska 1500 poäng” med lägst betyget E i följande 

kurser: 

 

Programgemensamma ämnen 950 poäng 

Hälsopedagogik – 100 poäng 

Medicin 1 – 150 poäng 

Etik och människans livsvillkor – 100 poäng 

Psykiatri 1 – 100 poäng 

Psykologi 1 – 50 poäng 

Specialpedagogik 1 – 100 poäng 

Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng 

Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng 

 

Programfördjupning 300 poäng 

Kurser i Vård- och omsorgsutbildning (ej svenska, engelska, matematik) 

 

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng 

Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng 

Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng 

 

Vård och omsorgspecialisering 100 poäng* 

Vård och omsorgspecialisering - 50 poäng – läses X 2 

 

*För VO-Collegediplom för vuxenstuderande godkänns även Gymnasiearbete 100 poäng som 

alternativ till Vård- och omsorgsspecialisering 50 + 50 poäng. Dessa kurser bör därför 

kunna bytas ut sinsemellan utan påverkan på anställningsbarhet. 

 

 

Barn- och fritidsprogrammet 
I verksamheter för personer med funktionsnedsättningar kan utbildning från Barn- och 

fritidsprogrammet ge anställningsbarhet. 

Yrkesexamen 2250 poäng från gymnasieskolan där följande kurser har lägst betyget E: 

Programgemensamma ämnen 500 poäng 

Hälsopedagogik – 100 poäng 

Kommunikation – 100 poäng 

Lärande och utveckling 100 poäng 

Människors miljöer – 100 poäng 

Pedagogiskt ledarskap – 100 poäng 

 

Inriktning Socialt arbete 300 poäng 

Socialt arbete – 200 poäng 

Sociologi – 100 poäng 
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Programfördjupning 300 poäng 

Grundläggande vård och omsorg – 100 poäng 

Specialpedagogik 1 – 100 poäng 

Specialpedagogik 2 – 100 poäng 

 

Gymnasiegemensamma ämnen 400 poäng 

Engelska 5 – 100 poäng 

Matematik 1a – 100 poäng 

Naturkunskap 1a1 - 50 poäng 

Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng 

Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng 

 

Gymnasiearbete 100 poäng 

 

alternativt 

På vuxenutbildning som bygger på Barn- och fritidsprogrammet gäller att personen har 

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E: 

Programgemensamma ämnen 500 poäng 

Hälsopedagogik - 100 poäng 

Kommunikation - 100 poäng 

Lärande och utveckling - 100 poäng 

Människors miljöer - 100 poäng 

Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng 

 

Inriktning Socialt arbete 300 poäng 

Socialt arbete - 200 poäng 

Sociologi - 100 poäng 

 

Programfördjupning 400 poäng 

Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng 

Specialpedagogik 1 - 100 poäng 

Specialpedagogik 2 - 100 poäng 

Valfri kurs (ur Barn- och fritid) - 100 poäng 

 

Gymnasiegemensamma ämnen 200 poäng 

Naturkunskap 1a1 - 50 poäng 

Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng 

Svenska 1/Svenska som andra språk - 100 poäng 

 

Gymnasiearbete 100 poäng 

Barn- och fritidsutbildning 
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Tillägg till ovanstående utbildningsinformation 
 

Programfördjupningskurser 

Olika fördjupningskurser kan vara meriterande beroende på vilken verksamhet som ska 

anställa.  

 För en komplett lista över vilka programfördjupningskurser som finns för Vård- och 

omsorgsprogrammet hänvisas till Vård- och omsorgscollege nationella hemsida 

(klickbar länk här).  

 För en komplett lista över vilka programfördjupningskurser som finns för Barn- och 

fritidsprogrammet hänvisas till Vård- och omsorgscollege nationella hemsida (klickbar 

länk här). 

 

Gymnasiearbetet 

Rekommendationen är att val av gymnasiearbete sker i dialog med arbetsgivare. 

 

Övrig anställningsbarhet och information 

Denna del av de tillfälliga riktlinjerna bygger direkt på tidigare riktlinjer för 

anställningsbarhet i VO-College Gävleborg från 2012. 

Äldre utbildning 

Den person som har en äldre utbildning och som tidigare motsvarade kraven på 

anställningsbarhet kan räknas som anställningsbar under förutsättning att hen inte varit borta 

från yrket för lång tid. 

 

Andra utbildningar 

Personer med för verksamheten relevant Yrkeshögskoleutbildning (t ex 

specialistundersköterska eller stödpedagog) eller relevant högskoleutbildning kan vara 

anställningsbara utifrån verksamhetens inriktning och behov, eventuellt efter komplettering av 

vissa kurser. 

 

Lång yrkeserfarenhet 

Personer med lång, relevant yrkeserfarenhet, men med bristande utbildning kan räknas som 

anställningsbara. 

 

Personlig assistans 

Om brukaren har andra krav på vem som ska anställas rekommenderas anställning enligt 

kollektivavtalet PAN, i de fall personen inte uppfyller kraven som ställts upp för att HÖK ska 

vara tillämpligt. PAN gäller också för anhörigvårdare. 

Särskilda kvalifikationskrav 

I vissa fall kan särskilda kvalifikationskrav finnas. Om inga sökande finns som uppfyller både 

grundkravet och de särskilda kraven, görs en helhetsbedömning över vad som ska väga tyngst. 

 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/vard-ochomsorgsprogrammet3.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/barn-ochfritidsprogrammet.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/barn-ochfritidsprogrammet.pdf

