”Det finns ett stort behov av specialistutbildad omvårdnadspersonal inom äldreomsorg för att kunna ge mer avancerad vård och omsorg samt för att handleda
och utveckla arbetet inom yrkesområdet.”
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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.
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SKÖVDE YRKESHÖGSKOLA

Kurser i utbildningen

YH-poäng*

Examensarbete

20

Hälsa och ohälsa hos äldre

60

Kommunikation och samtal

20

Kvalitetsarbete

40

Leda och handleda

20

Palliativ vårdfilosofi

20

Välfärdsteknologi

20

* 5 YH-poäng motsvarar två veckors studier på halvfart.

För dig som vill vara med och
utveckla äldreomsorgen
Yrkeshögskoleutbildningen Äldrespecialiserad undersköterska är en
vidareutbildning för dig som är undersköterska och vill vara med och
utveckla äldreomsorgen. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete
med arbetslivet och efter utbildningen kommer du att spela en viktig
roll i framtidens äldreomsorg!
Äldrespecialiserad undersköterska ett framtidsyrke!
Äldrespecialiserad undersköterska är en
eftergymnasial vidareutbildning för dig
som är undersköterska. Efter avslutad
utbildning ska du kunna använda ett
flexibelt och personcentrerat arbetssätt.
Du får en viktig roll i att utföra och medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete
inom äldreomsorgen.
Utbildningen ger efterfrågad kompetens
Utbildningen har tagits fram och bedrivs i
nära samarbete med arbetslivet. Efter utbildningen ska du ha fördjupade kunskaper inom gerontologi, geriatrik, palliativ

vårdfilosofi och välfärdsteknologi. Du
ska dessutom ha god kännedom om
och kunna tillämpa aktuell lagstiftning,
förordningar och föreskrifter.
Utbildningen ger kompetens i ledarskap
och handledning inom vård och omsorg,
kommunikation och samtal. Den ger
även kunskap om ett aktiverande förhållningssätt. Du får dessutom fördjupade
kunskaper gällande dokumentation
och att genomföra personcentrerad
metodutveckling. Dessa kompetenser
efterfrågas av verksamheterna och är av
stor betydelse i arbetet med kvalitetsutveckling av din verksamhet.

Distansutbildning med närträffar
Utbildningen bedrivs på distans och är
till största delen webbaserad. I utbildningen ingår tio närträffar på plats i
Skövde. Varje närträff omfattar en eller
två dagar och innehåller föreläsningar,
gruppdiskussioner och redovisningar.
Övrig undervisning 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
varje vecka. Goda möjligheter finns till
individuell handledning.

Vilka förkunskaper behöver du?
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:
• Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vårdoch omsorgsprogrammet eller
motsvarande, inkluderat kurserna
Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och
omsorgsarbete 1 och 2, eller
motsvarande
• Minst två års yrkeserfarenhet inom
vård och omsorg omfattande minst
halvtid, eller motsvarande

Utbildningens upplägg skapar goda
förutsättningar för att kombinera studier
med arbete.
Utbildningslängd
Studietakt
Studieform
Studiefinansiering
Kostnader
Utbildningsstart
Ansökan

200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart
Deltid, 50 %
Distansutbildning med tio närträffar på plats i Skövde
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband
med närträffar. Litteraturkostnader tillkommer.
Augusti
Se www.skovde.se/yh för ytterligare information om utbildningen, länk till ansökan och sista ansökningsdag.

