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”Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska har verkligen 
gett vår personal chansen att fortbilda sig inom demensområdet. Eft ersom vi från 
arbetslivet har varit med och tagit fram innehållet i utbildningen är den relevant 
och arbetslivsanknuten. Jag kan starkt rekommendera utbildningen till alla som 
jobbar med demensvård och omsorg.”

Kristina Nilsson Lindström
Enhetschef, Skara kommun

Skövde Yrkeshögskola
Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en statligt finansierad utbildningsform. 
Utbildningarna är riksrekryterande och bedrivs i nära samarbete med 
arbetslivet. Företrädare för branschen är delaktiga i såväl planering 
som genomförande av utbildningen. Skövde Yrkeshögskola bedriver 
yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg, vårdadministration 
samt samhällsbyggnad och byggteknik. Flera av utbildningarna bedrivs 
på distans och det finns viss möjlighet att kombinera studier med arbete.

Skövde Yrkeshögskola är en del av Vuxenutbildning Skövde. Demensspecialiserad
undersköterska
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Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska är 
en vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal, som ger fördjupad 
yrkeskompetens inom demensområdet.  Demensspecialiserade under- 
sköterskor är efterfrågade på arbetsmarknaden. Utbildningen har 
utformats i samarbete med arbetslivet och ger dig kompetens att utföra 
mer specialiserade arbetsuppgifter.

För dig som vill arbeta inom 
och utveckla demensomsorgen

Fördjupade kunskaper
I utbildningen får du fördjupade kun-
skaper om olika demenssjukdomar och 
dess konsekvenser för individ, familj och 
samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd 
och vilka insatser som kan ges utifrån 
gällande lagstiftning, nationella riktlinjer 
och kvalitetsregister.
Andra kunskapsområden i utbildningen 
är etiska begrepp och värdegrundsfrågor 
för värdigt liv och välbefinnande samt 
hemmets betydelse för personer med 
demenssjukdomar.

Utbildningen ger färdigheter
Du kommer utveckla färdigheter i att 
utföra och utvärdera personcentrerad 
vård och omsorg samt att möta och 
kommunicera med personer med bete-
endemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom. Det är viktigt att du kan 
ta till dig, förmedla och använda dig av 
ny kunskap för kvalitet och utveckling.

Kompetenser
Efter avslutad utbildning ska du kunna 
använda ett personcentrerat förhåll-
ningssätt i mötet med personen med 
demenssjukdom. Du ska kunna fungera 
som resurs för personer med demens-
sjukdom, anhöriga och arbetskamrater. 
Du får kompetens i att utföra och med-
verka i utvecklings- och kvalitetsarbete 
inom demensområdet.

LIA – Lärande i arbete
Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildning-
en, vilket ger dig möjlighet att omsätta 
teoretiska kunskaper i praktisk handling.
LIA:n genomförs på halvfart i en verksam- 
het för personer med demenssjukdom.

 Kurser i utbildningen YH-poäng*
Demenssjukdomar 20

Examensarbete inom demensområdet 20

Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet 20

Kvalitet och utveckling inom demensområdet 20

LIA - personcentrerad vård och omsorg inom demensområdet 20

Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom 40

Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 60
* 5 YH-poäng motsvarar två veckors studier på halvfart.
(LIA = Lärande i arbete)

Distansutbildning med närträffar

Utbildningen bedrivs på distans och är till 
största delen webbaserad. I utbildningen 
ingår nio närträffar på plats i Skövde.  
Varje närträff omfattar två dagar i följd  
och innehåller föreläsningar och grupp- 
diskussioner/seminarier. Övrig under- 
visning sker virtuellt via lärplattform.

Du behöver ha tillgång till dator (ej 
surfplatta) med kamera, mikrofon och 
internet för att kunna ta del av och lämna in 
uppgifter via lärplattformen. Du förväntas 
vara aktiv på lärplattformen kontinuerligt 
under utbildningen. Möjligheter finns till 
individuell handledning.

 

Utbildningslängd 200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart 
Studietakt Deltid, 50 %
Studieform Distansutbildning med nio närträffar på plats i Skövde 
Studiefinansiering Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
Kostnader Du står själv för ev. kostnader för resor och logi i samband  

med närträffar samt för ev. resor i samband med LIA (lärande  
i arbete). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningsstart Augusti
Ansökan Se www.skovde.se/yh för ytterligare information om utbild-

ningen, länk till ansökan och sista ansökningsdag.

Vilka förkunskaper behöver du?

Grundläggande behörighet till yrkes-
högskolan samt särskilda förkunskaper:

• Lägst betyg E/G i de yrkes-
förberedande kurserna från Vård- 
och omsorgsprogrammet eller 
motsvarande, inkluderat kurserna 
Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller 
motsvarande

och
• Minst två års yrkeserfarenhet inom 

vård och omsorg omfattande minst 
halvtid eller motsvarande


