


CAMPUS ÅBO

Hälsovårdare, (YH), 240 sp

Sjukskötare (YH), 210 sp

Socionom (YH), 210 sp

HYH inom social- och hälsovård , 90 sp  



CAMPUS VASA
Barnmorska (YH), 270 sp

Bioanalytiker (YH), 210 sp

Hälsovårdare (YH), 240 sp

Röntgenskötare (YH), 210 sp

Sjukskötare (YH), 210 sp

Bachelor of Health Care, 210 ECTS

Bachelor of Beauty and Cosmetics (YH), 210 sp

Socionom (YH), 210 sp

HYH inom social- och hälsovård , 90 sp 



Hälsa och välfärd,  Vasa, 
vårdutbildningarna

▪ Campus Alere är gemensamt med VAMK

▪ Kan därför erbjuda studerande, förutom 
moderna utrymmen, även möjligheter till 
gemensam undervisning och lärarutbyte 
mellan finsk- och svenskspråkiga 
utbildningar

en stor fördel för studerande om man vill 
arbeta i Vasaregionen 



Hälsa och välfärd, vårdutbildningarna

▪ Ansökan direkt enligt 
yrkesbenämningen

▪ För de engelskspråkiga
utbildningarna 
7–20 januari 2021

▪ Svenska utbildningarna 
17–31 mars 2021



Hälsa och välfärd, vårdutbildningarna

Elektronisk ansökan görs via studyinfo.fi / studieinfo.fi

a) Betygsbaserad antagning på studentbetyg eller yrkesinriktad
examensbetyg. Om du blir antagen kommer E-post med länk om 
hur du antar studieplats.

Blev du inte antagen utifrån betyg kan du delta i

b) Nationellt, digitalt urvalsprov som görs på egen dator vid en
skola/plats du själv väljer. Du får också välja dag som passer bäst 
mellan de datum som anges I studieinfo, gemensamma dagar för 
hela landet. I början av juni

Anmälan görs via studieinfo.fi.



Inom Novia kan provet göras i Vasa, Åbo eller Raseborg men det går bra att 
välja en annan.

Kolla efter på info-sidan för platserna kan vara begränsade.

Mer info på yrkeshogskolestudier.fi

Under rubriken:

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning finns information vad 
som ingår i provet och vad som poängsätts. Det finns:

Gemensamma delar för alla utbildningsområden och branschspecifika
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#ans%C3%B6kningsm%C3%A5l
../Urvalsprov_delar_2020.docx


Läsår 1 och 2 är gemensamma för sjukskötare, hälsovårdare 
(Åbo, Vasa)  och barnmorska (Vasa)

Läsår 1

▪ Grundläggande vård

▪ Kliniska studier/praktik inom grundvården

Läsår 2

▪ Inremedicinsk- och kirurgisk vård

▪ Kliniska studier/praktik inom 
specialsjukvården (typ centralsjukhuset)

▪ Kliniska studier/praktik under sommaren
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Utbildning till sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska

Studierna förverkligas genom: 

✓ föreläsningar 

✓ självständiga och virtuella studier

✓ kliniska övningar i klass

✓ Simuleringsövningar
Från informationsvideo om sjukskötarutbildningen

✓ Kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) 

✓ Handledda kliniska studier
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Utbildning till barnmorska 270 sp

Läsår 3

▪ Hälsovård

▪ Mentalvård

▪ Kliniska studier/praktik inom primär- och specialsjukvård

▪ Kvinnans reproduktiva- och sexuella hälsa

Läsår 4

▪ Kvinnans reproduktiva och sexuella hälsa

▪ Kliniska studier inom mödra-, förlossnings-, gynekologisk- och nyföddas
vård

Läsår 5

▪ Kliniska studier inom mödra-, förlossnings-, gynekologisk- och nyföddas
vård

OBS! Minst 12 veckor kliniska studier på universitetssjukhus

Grundstudier 12 sp, yrkesstudier 108 sp, kliniska studier 135 sp, examensarbete 15 sp
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Utbildning till hälsovårdare 240 sp

Läsår 3

▪ Hälsovård

▪ Mentalvård

▪ Kliniska studier inom primär- och specialsjukvård

Läsår 4

▪ Hälsovård

▪ Kliniska studier inom barn-, mödra-, skol-, arbets-
och äldrehälsovård

Grundstudier 12 sp, yrkesstudier 108 sp, kliniska studier 105 sp, examensarbete 15 sp
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Utbildning till sjukskötare 210 sp

▪ Inremedicinsk 
vård

▪ Kirurgisk vård

▪ Mentalvård

▪ Hemsjukvård

▪ Hälsovård

▪ Äldrevård

▪ Valfria kurser

Grundstudier 10 sp, teoretiska studier 
95 sp och kliniska studier 90 sp, 
examensarbete 15 sp
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Personliga förutsättningar för 
vårdyrket:

▪ Intresse för människor och förmåga 
till interaktion med  människor i olika 
åldrar

▪ God muntlig och skriftlig 
kommunikationsförmåga, samtalet 
viktigaste arbetsmetoden

▪ Etiskt förhållningssätt
▪ Kunna arbeta självständigt och fatta 

egna beslut
▪ Samarbetsförmåga och flexibilitet 
▪ Förmåga att söka och tillämpa 

information 

Arbetsmöjligheter för hälsovårdare:

▪ Med väntande och blivande 
föräldrar, barnfamiljer , barn, 
ungdomar, vuxna och äldre

▪ På familjecenter- och 
hälsocentraler, inom 
skolhälsovård, arbetshälsovård,

▪ hemsjukvård , på sjukhus

▪ Kommunalt, tredje sektorn, privata 
sektorn

▪ Nationellt och internationellt



Arbetsmöjligheter för barnmorskor:

▪ Med kvinnor i olika åldrar

▪ På sjukhus inom förlossnings- och 
gynekologiska enheter

▪ På hälsovårdscentralernas mödra-
och preventivrådgivningar

▪ Som sjukskötare

▪ Nationellt och internationellt

Arbetsmöjligheter för sjukskötare:

▪ Med barn, ungdomar, vuxna och 
äldre

▪ På sjukhus, hälsocentraler, 
äldreboende, hemsjukvård, 
hemsjukhus

▪ Kommunalt, tredje sektorn, privata 
sektorn

▪ Nationellt och internationellt



Degree Programme in Nursing 210 ECTS

▪ Grundstudier

▪ Teoretiska studier

▪ Kliniska studier 90 sp 

▪ Inremedicinsk vård

▪ Kirurgisk vård

▪ Mentalvård

▪ Hemsjukvård

▪ Hälsovård

▪ Äldrevård

▪ Examensarbete 
15 sp 
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Degree Programme in Nursing 210 ECTS
▪ Utbildningen sker på engelska och fokus ligger på kulturell 

kompetens

▪ DP in Nursing ger examen som sjukskötare YH, med kulturell 
kompetens och vana att jobba i mångkulturella miljöer

▪ Utbildningen har studerande med mer än 20 olika 
nationaliteter, tex. Från länder i Europa, Afrika, Asien, 
Amerika.

▪ Utbildningen har både teoretiska och praktiska tester, 
faktakunskap är mycket viktig och studierna kräver 
motiverade studerande

▪ Det första året är teoretiskt

▪ Språkkunskaper viktiga
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