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”Utifrån Skaraborgs Sjukhus kompetensförsörjningsplaner framgår det tydligt ett 
behov av specialistutbildade undersköterskor. Behovet finns framför allt utifrån 
den kompetensväxling/uppgi� sväxling som ska genomföras mellan sjuksköterskor/
undersköterskor. Kompetensväxling/uppgi� sväxling i kombination med den allt 
mer specialiserade vården kräver ökad kompetens hos undersköterskan.”

Inger Levin
HR-strateg kompetensförsörjning, Skaraborgs Sjukhus

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.

Specialistutbildad undersköterska

Akutsjukvård
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Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård är en eftergymnasial 
vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har 
tagits fram i nära samarbete med Västra Götalandsregionen för att 
motsvara de kompetenskrav som finns i verksamheten. Inom hälso- 
och sjukvården finns ett stort behov av undersköterskor med specialist-
utbildning. Du kommer att bli efterfrågad inom akutsjukvården!

En efterfrågad resurs  
inom akutsjukvården

Specialistutbildade undersköterskor 
behövs
Specialistutbildade undersköterskor 
inom akutsjukvård utför självständigt 
patientnära arbete i den högspecial-
iserade hälso- och sjukvården. 
Specialistutbildade undersköterskor är 
delaktiga i verksamhets- och vård- 
utvecklingsarbete för att förbättra 
vården för att öka patientsäkerheten. 
Utbildningens teoretiska delar för- 
bereder dig för att förmedla kunskap till 
kollegor.

Utbildningen ger dig de kompetenser 
som efterfrågas i verksamheterna
Efter avslutad utbildning ska du ha kun-
skaper om gällande lagstiftning, förord-
ningar, föreskrifter, etik och värdegrund 

samt hantering av medicinsk teknik 
utifrån föreskrifter och säkerhetsrutiner.
Du får dessutom färdigheter för att 
kunna handleda kollegor i komplexa 
omvårdnadssituationer samt att verka 
för kvalitetssäkring och patientsäkerhet i 
verksamheten.
Utbildningen ger dessutom fördjupade 
kunskaper inom medicinsk och kirurgisk 
akutsjukvård för en fördjupad kompe-
tens inom omvårdnad vid det akuta 
omhändertagandet.

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 inom akutsjukvården.

 Kurser i utbildningen YH-poäng*
Examensarbete inom akutsjukvården 20

Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård 30

Kirurgisk akutsjukvård 35

Kommunikation, bemötande och handledning i vården 20

Lärande i arbete (LIA) - inom akutsjukvården 20

Medicinsk akutsjukvård 35

Medicinsk teknik och farmakologi 20

Patientsäkerhet och dokumentation 20
* 5 YH-poäng motsvarar två veckors studier på halvfart.

Distansutbildning med närträffar
Utbildningen bedrivs på distans och är 
till största delen webbaserad. I utbild-
ningen ingår åtta närträffar på plats i 
Skövde. Varje närträff omfattar två dagar 
i följd och innehåller föreläsningar och 
gruppdiskussioner/seminarier. Övrig un-
dervisning sker virtuellt via lärplattform.

Du behöver ha tillgång till dator (ej surf- 
platta) med kamera, mikrofon och inter-
net för att kunna ta del av och lämna in 
uppgifter via lärplattformen. Du förvän-
tas vara aktiv på lärplattformen kontinu-
erligt under utbildningen. Goda möjlig-
heter finns till individuell handledning.

 

Vilka förkunskaper behöver du?
Grundläggande behörighet till yrkes-
högskolan samt särskilda förkunskaper:

• Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande 
kurserna från Vård- och omsorgs-
programmet eller motsvarande, 
inkluderat kurserna Medicin 1, 
Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 
1 och 2, eller motsvarande

• Lägst betyg E i Svenska 1/Svenska 
som andraspråk 1 alt. lägst betyg G i 
Svenska A/Svenska som andraspråk A, 
eller motsvarande

• Minst två års yrkeserfarenhet inom 
vård och omsorg omfattande minst 
halvtid, eller motsvarande

Utbildningslängd 200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart
Studietakt Deltid, 50 %
Studieform Distansutbildning med åtta 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.


