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Välkommen! 
En specialistutbildning inom akutsjukvård ger fördjupad kunskap och kompetens inom 
yrkesområdet. Den alltmer specialiserade vården kräver ökad kunskap och kompetens hos 
undersköterskan inom akutsjukvården. Du kommer under den här kursen att få specialiserade 
kunskaper om kirurgisk akutsjukvård. Kirurgisk akutsjukvård är en kurs som ingår i 
utbildningen Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård.  
OBS! En del av informationen i detta dokument gäller främst dem som läser hela utbildningen. 
 
Vi som ansvarar för yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård 
är Malena Jaktlund som är lärare och Helene Hillarsdotter som är lärare och utbildningsledare. 
I detta dokument kommer du att få viktig information kring utbildningen. Ännu en gång: varmt 
välkommen! 
 
 
Utbildningen genomförs på distans med närträffar 
Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård bedrivs på halvfart 
och på distans. Halvfartsstudier motsvarar 20 timmars studietid per vecka. Detta gör det möjligt 
för dig, att i viss mån kombinera dina studier med arbete. Distansstudier ställer höga krav på att 
du är aktiv i din lärprocess, tar eget ansvar och arbetar självständigt. Kraven på lärande är lika 
höga i en distansutbildning som i en bunden utbildning.  
Närträffarna omfattar vanligen två dagar i rad och på skolan i Skövde och erbjuder ett varierat 
program med bl.a.  föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner. Under pandemin har dock 
ingenting varit som vanligt och närträffarna har genomförts digitalt. Så kommer det också att 
bli åtminstone med den första närträffen för hösten. 
Mer information om det längre fram. 
 
 
Lärplattform 
Skövde Yrkeshögskola använder sig av en lärplattform. En lärplattform är en virtuell byggnad. 
I lärplattformen Vklass kan studerande och lärare samarbeta och kommunicera. Du som 
studerande förutsätts ha goda datakunskaper och regelbundet vara aktiv på lärplattformen. Vi 
använder oss också av mail- och telefonkontakt. Inloggningsuppgifter till Vklass skickas till 
den e-postadress du angett i din ansökan strax innan utbildningen startar. Du kommer också att 
få tillgång inloggningsuppgifter till ett videomöte. 
 
 
 
Upplägg och studiegrupper 
Vid första närträffen kommer du att placeras i en studiegrupp. En studiegrupp ger möjlighet till 
ett stöd i lärandet, den ger också möjlighet för att reflektera och lösa uppgifter tillsammans. Du 
kommer att ingå i en studiegrupp under hela utbildningen. Utbildningen består av åtta kurser 
(dessa kurser presenteras längre fram i dokumentet). Till varje kurs finns en studiehandledning 
med kursplan, kursplanering, litteraturlista och studieuppgifter. De olika kurserna i 
utbildningen har en egen tidsram med start- och slutdatum. Det är viktigt att du följer 
kursplaneringen. Kursutvärderingar genomförs i samband med respektive kursavslut. 
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Särskilt pedagogiskt stöd 
Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har 
behov av det för att nå utbildningens mål. Detta är reglerat i förordning, och utbildnings-
anordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer att behöva 
särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Helene Hillarsdotter (se 
kontaktuppgifter) omgående, för att informera om vilka insatser som du kan behöva. Utifrån 
detta utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet. 
 
 
Litteratur 
Kurslitteratur för kursen Kirurgisk akutsjukvård hittar du på nästa sida. Det är viktigt att du 
införskaffar denna litteratur så snart som möjligt. Litteraturen bekostar du själv. Men den kan 
också lånas på de flesta bibliotek, vilket vi rekommenderar för dig som enbart läser kursen 
Kirurgisk akutsjukvård. 
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Kurs: Kirurgisk akutsjukvård (35 Yhp) 
 
Obligatorisk kurslitteratur: 
 
Ekman, I. (red). (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. 
Stockholm: Liber. (Boken återkommer i andra kurser). 

Jevon, P., Ewens, B. & Singh Pooni, J. (red). (2014). Att övervaka patienter med livshotande 
sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 
ISBN: 9789144088747 (Boken återkommer i andra kurser). 
 
Klang, B., Thorell-Ekstrand, B., Kazier, B., Erb, G. & Berman, A. (2014). Sjuksköterskans 
omvårdnadskunnande. En praktisk och teoretisk grundbok. Harlow: Pearson Education.  
ISBN: 9780273744801 (Boken återkommer i andra kurser). 
 
Wikström, J. (2018). Akutsjukvård. Lund: Studentlitteratur 
 
 
 
Internetkällor/artiklar tillkommer 
 
 
 
 
 

Närträff vecka 36 (onsdag och torsdag) 
Närträffen sker digitalt i Zoom. Inbjudan och program till videomöte kommer att skickas ut 
veckan innan. 
 
 

Närträff vecka 47 (onsdag och torsdag) 
Vår förhoppning är att närträffen ska kunna genomföras på Skövde Yrkeshögskola. 
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Kort presentation av kursens lärare 
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Kontaktuppgifter 
 
Studievägledare (frågor kring t.ex. studiestöd) 
Joakim Wetterskog 
Tel: 0500 - 49 77 06 Mail: studievagledning@skovde.se 
 
Lärare 
Malena Jaktlund 
Tel: 079-0621925 Mail malena.jaktlund@skovde.se 
 
Utbildningsledare & Lärare  
Helene Hillarsdotter 
Tel: 072-235 29 64 Mail helene.hillarsdotter@skovde.se 
 

  

mailto:studievagledning@skovde.se
mailto:malena.jaktlund@skovde.se
mailto:helene.hillarsdotter@skovde.se
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Kursbeskrivning Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad 
undersköterska akutsjukvård 
 
I utbildningen ingår åtta kurser 

• Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård (30 Yhp) 
• Kommunikation, bemötande och handledning i vården (20 Yhp) 
• Medicinsk akutsjukvård (35 Yhp) 
• Kirurgisk akutsjukvård (35 Yhp) 
• Medicinsk teknik och farmakologi (20 Yhp) 
• Lärande i arbete (LIA) – inom akutsjukvården, (20 Yhp) 
• Patientsäkerhet och dokumentation (20 Yhp) 
• Examensarbete inom akutsjukvårde (20 Yhnp) 

 
1 veckas heltidsstudier motsvarar 5 Yrkeshögskolepoäng (Yhp) 
 

 

Kurs: Kirurgisk akutsjukvård 
Yh-poäng: 35 
 
Syfte och mål med kursen är att den studerande ska ha fördjupade kunskaper om de vanligaste 
sjukdomstillstånden inom kirurgisk akutsjukvård. Kursen ska även ge den studerande 
fördjupade kunskaper om symtom, behandling samt utredning kring de vanligaste kirurgiska 
sjukdomstillstånden inom akutsjukvård. Kursen ska också ge den studerande fördjupade 
kunskaper om och färdigheter i personcentrerad vård i mötet med patienter inom kirurgisk 
akutsjukvård. Kursen ger även den studerande fördjupad kunskap inom traumatologi och 
katastrofmedicin. 
 
Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer. 
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Hitta till Skövde Yrkeshögskola 
Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård har när smittläget 
tillåter närträffar på Trängen, Regementsgatan 7, Skövde. 
 
 
 

 
 
En större bild hittar du på följande länk 
https://www.google.se/maps/place/Regementsgatan+7,+541+46+Sk%C3%B6vde/@58.3959342,13.8561252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x465b023244712845:0x5d2dc4b4777ecba3!8m2!3d58.3959342!4d13.8583139 
 
Trängen 

 

 

Parkering 
Parkering finns i närområdet till skolan, men det är mycket begränsade parkeringsmöjligheter. 
Du kan även parkera på Mobilitetshuset Mode, för närmare beskrivning se följande länk 
https://www.skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/mobilitetshusetmode/  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.se/maps/place/Regementsgatan+7,+541+46+Sk%C3%B6vde/@58.3959342,13.8561252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465b023244712845:0x5d2dc4b4777ecba3!8m2!3d58.3959342!4d13.8583139
https://www.google.se/maps/place/Regementsgatan+7,+541+46+Sk%C3%B6vde/@58.3959342,13.8561252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465b023244712845:0x5d2dc4b4777ecba3!8m2!3d58.3959342!4d13.8583139
https://www.skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/mobilitetshusetmode/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT_8z7qKPaAhXLDZoKHdDPBIwQjRx6BAgAEAU&url=https://www.skovde.se/barn--utbildning/Vuxenutbildning/Svenska-for-invandrare-/&psig=AOvVaw1JzkMp7QDQF6rhsXbtJn9K&ust=1523024075593656
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