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Yrkesutbildning inom social- och hälsovård 

I landskapet Å land ges yrkesutbildning inom social- och ha lsova rd i enlighet med 

Republikens  presidents fo rordning (2005:37) om yrkesutbildning inom social- och 

ha lsova rd. Pa  intra deskrav och grunderna fo r la roplaner samt vid bedo mning av 

studieprestationer fo r yrkesutbildningen inom social- och ha lsova rd i landskapet 

tilla mpas rikslagstiftningen i enlighet med 3§ i na mnda fo rordning. Enligt 5§ i o ver-

enskommelsefo rordningen medfo r yrkesutbildningen inom social- och ha lsova rd i 

landskapet Å land samma beho righet som motsvarande utbildning i riket.  

Specialbestämmelser för grundexamen inom social- och 
hälsovårdsbranschen 

En na rva rdare som har avlagt grundexamen inom social- och ha lsova rdsbranschen 

a r en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning med sto d av sa va l lagen 

om yrkesutbildade personer inom ha lso- och sjukva rden som lagen om yrkesutbil-

dade personer inom socialva rden. Fo rfattningarna som ga ller uto vande av yrket har 

beaktats i kraven pa  yrkesskicklighet och bedo mning som ga ller obligatoriska och 

valbara yrkesinriktade examensdelar i grundexamen inom social- och ha lsova rds-

branschen. Fo r att den som har avlagt examen ska kunna verka som yrkesutbildad 

person inom social- och ha lsova rdsbranschen ska tillra cklig kompetens och fa rdig-

heter som kra vs i yrkesverksamheten uppna s i utbildningen. Detta kan fra mjas ge-

nom ma ngsidig verksamhet i verkliga klient- och patientsituationer under utbild-

ningen. 

Den som avlagt grundexamen inom social- och ha lsova rdsbranschen registreras, 

oberoende av kompetensomra de, med yrkesbeteckningen na rva rdare i centralre-

gistret o ver yrkesutbildade inom social- och ha lsova rden enligt anvisningar av till-

sta nds- och tillsynsverket fo r social-och ha lsova rden, Valvira. 

Kunnande i kommunikation och interaktion, 12 kompetenspoäng (kp) 

Ett delma l inom kunnande i kommunikation och interaktion i den svenskspra kiga 

yrkesutbildningen inom social- och ha lsova rd a r finska (2kp). Undervisningen i 

finska a r pa  B3-niva  (nybo rjarniva ) i enlighet med landskapsregeringens faststa llda 

ma l.  

Avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnande 

I de yrkesinriktade grundexamina kan man avvika fra n kraven pa  yrkesskicklighet 

eller ma len med kunnande na r: 

1. De krav pa  yrkesskicklighet eller de ma l fo r kunnandet som a r faststa llda i ex-

amensgrunderna till na gon del a r oska liga fo r den studerande med ha nsyn till 

fo rha llandena eller tidigare fo rva rvat kunnande, eller 

2. Åvvikelsen a r motiverad av ska l som har samband med den studerandes funkt-

ionsnedsa ttning eller ha lsotillsta nd 
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Ma let med avvikelsen a r att den studerande ska kunna avla gga en yrkesinriktad 

grundexamen a ven om hen av dessa orsaker till na gon del inte kan uppna  kraven pa  

yrkesskicklighet eller ma len fo r kunnandet enligt examensgrunderna. Åvvikelse 

fra n kraven pa  yrkesskicklighet eller ma len fo r kunnandet kan endast go ras till de 

delar det a r no dva ndigt med beaktande av den studerandes personliga ma l och fa r-

digheter. 

Det a r mo jligt att go ra en avvikelse a ven da  den studerande inte har na got egentligt 

behov av sa rskilt sto d. Om man har avvikit fra n ma len fo r kunnandet i ett delom-

ra de av en gemensam examensdel (till exempel spra k), ska man i examensdelen 

la gga till ma l fo r kunnandet i motsvarande omfattning fra n de andra delomra dena 

som inga r i den ifra gavarande examensdelen. 

Utbildningsanordnaren fa r dock inte ge na got examensbetyg om den studerande 

inte har uppfyllt de centrala kraven pa  yrkesskicklighet eller uppna tt ma len fo r 

kunnandet i en examensdel. I sa dana fall ger utbildningsanordnaren ett intyg o ver 

kunnandet. Utbildningsanordnaren beslutar vad som a r centralt kunnande i varje 

examensdel.  

En studerande vid na rva rdarprogrammet anha ller om avvikelse fra n kunskaper i 

finska. Da  det ga ller spra k pa  B3-niva , nybo rjarniva , da r ma len med kunnande i kur-

sen inte kan anses vara oska liga eller att den studerande pa talar funktionsnedsa tt-

ning, anser Å lands gymnasium att grund fo r avvikelse inte fo religger. Om en avvi-

kelse fra n nybo rjarspra ket skulle genomfo ras ska den studerande la sa 2 kp svenska 

eller 2 kp engelska uto ver de 6 kp som redan inga r i utbildningen.   

 


