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Välkommen! 
En specialistutbildning inom akutsjukvård kommer att ge dig fördjupad kunskap och kompetens 
inom yrkesområdet. Du är en mycket viktig del i dagens och morgondagens akutsjukvård. Den 
alltmer specialiserade vården kräver ökad kunskap och kompetens hos undersköterskan inom 
akutsjukvården. 
 
Vi som ansvarar för yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård 
är lärare Kristina Elf och lärare Helene Hillarsdotter samt utbildningsledare Anne Kruse. 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 
distans (20 timmar/vecka). Detta gör det möjligt för dig, att till viss del kombinera studier med 
arbete. Det krävs att du är aktiv i din lärprocess, tar eget ansvar och arbetar självständigt. Kraven 
på en distansutbildning är lika höga som på en klassrumsutbildning.  
Närträffarna omfattar två dagar i rad och sker vanligen på skolan i Skövde och erbjuder ett 
varierat program med bl.a.  föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier mm. I år är ingenting 
som vanligt pga. Covid-19 därför kommer den första närträffen att ske digitalt. 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 datakunskaper och ha regelbunden aktivitet på lärplattformen. Vi 
använder oss också av mail- och telefonkontakt. Inloggningsuppgifter till Vklass skickas till 
den e-postadress du angett i din ansökan i anslutning till att utbildningen startar. Du kommer 
också att få tillgång till en digital introduktion till lärplattformen. 
 
 
 
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. 
 
 
Lärande i arbete (LIA) 
Under din studietid kommer du att genomföra kurs Lärande i arbete (LIA) inom akutsjukvården. 
LIA:n är kopplad till de teoretiska delarna i utbildningen. Perioden är förlagd under åtta veckor 
på halvfart men kan genomföras på helfart under en kortare period. Utbildningsanordnaren 
kommer att organisera LIA-placeringarna och försöker så gott det går att tillgodose dina 
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önskemål. Du kommer i möjligaste mån tilldelas en placering inom akutsjukvård i ditt 
närområde. Om detta inte är möjligt kommer din placering bli på Skaraborgs sjukhus eller 
primärvården i Skaraborg. Resekostnader under LIA:n bekostar du själv. I god tid innan din 
LIA börjar ska du begära utdrag från belastningsregistret för att kunna uppvisa vid ev. begäran 
av LIA-platsen. 
 
 
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 Anne Kruse (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 Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård (30 Yhp) hittar du på nästa 
sida. Det är viktigt att du införskaffar denna litteratur så snart som möjligt. Litteraturen bekostar 
du själv. Efter att du läst kursen Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård (30 Yhp) kommer du 
under första terminen fortsätta att läsa kursen Kommunikation, bemötande och handledning i 
vården, 20 Yhp. En del av litteraturen kommer du att använda till fler kurser under utbildningen. 
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Kurs: Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård (30 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). 
 
 
 
 
 
 
Internetkällor/artiklar tillkommer 
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Närträff vecka 35 (onsdag och torsdag)* 
OBS! Närträffen sker digitalt eftersom vi tyvärr inte kan träffas fysiskt denna gång. 
 
Onsdag 26 augusti, klockan 9.00 – 10.30  
Vi startar den första dagen tillsammans i en digital mötesplattform där du hälsas Välkommen 
till Specialistutbildningen för undersköterskor i Akutsjukvård. En inbjudan sickas till den 
mailadress du angav i din ansökan. Du behöver inte ladda ner något särskilt program för att 
delta i mötet. Däremot krävs det att du har mikrofon, högtalare och kamera samt en stabil 
internetuppkoppling, antingen via din dator eller din smartphone.  
 
Resten av dagen kommer du att självständigt titta på förinspelade genomgångar och 
föreläsningar. Dessa finns länkade i lärplattformen. 
 
Filmerna berör följande: 

• Information om Skövde Yrkeshögskola och Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) 
• Presentation och information om Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad 

undersköterska akutsjukvård 
• Kursintroduktion för kursen Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård 
• Föreläsning: Omvårdnad vid akutsjukvård och personcentrerat förhållningssätt 
• Information kurs Lärande i arbete (LIA) och validering  
• Introduktion till lärplattformen 
• Information om formalia och referenshantering för inlämningsuppgifter 
• Föreläsning: Undersköterskans historia, yrkesroll och yrkesidentitet inom 

akutsjukvård 
• Information om Studiegrupper 

 
Det är viktigt att du kontaktar någon av oss lärare om du får problem med att logga in i 
lärplattformen och/eller inte kommer åt att se filmerna. Se kontaktuppgifter längre fram i häftet. 
 
 
Torsdag 27 augusti 
Den andra dagen av närträffen kommer vi att träffas digitalt i de studiegrupper som presenteras 
under onsdagen. 

Studiegrupp 1, 2 och 3 kl.  9.00 – 11.30 
Studiegrupp 4, 5 och 6 kl. 13.00 – 15.30  

 
• Presentation med hjälp av din Powerpoint bild (se nästa sida) 
• Uppföljning och möjlighet att ställa frågor efter måndagen.  
• Studiegruppens förväntningar / Gruppdiskussion 

 
Väl mött! 
Helene, Kristina och Anne 
*Med reservation för ändringar av dagarnas innehåll 
Nästa närträff: Vecka 45, onsdag 4 & torsdag 5 november, då vi hoppas kunna välkomna er till Skövde 
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Uppgift inför närträffen vecka 35 
Din första uppgift blir att skriva en presentation om dig själv! 
 
Uppgift ”Presentera dig” 
Börja med att presentera dig själv! Denna presentation gör du på max en halv sida i ett Word-
dokument. Förutom ditt för- och efternamn kan din presentation innehålla t.ex. bostadsort, 
yrkesbakgrund och intressen. Lägg gärna in ett foto på dig själv. Mejla in presentation till 
utbildningsledaren Anne Kruse (anne.kruse@skovde.se)  senast v. 33, söndag den 16 augusti. 
Du kommer att få presentera dig själv vid Teams-mötet utifrån din text, cirka två minuter. 
Kursansvariga lärare kommer sedan att lägga ut presentationerna på lärplattformen. Nedan ser 
du hur Kristina Elf har utformat sin presentation. 

 
 

 

 
Skriv i mejlet dina fullständiga kontaktuppgifter så att vi kan stämma av mot ”klasslistan”.  

Namn, Adress, Telefon och Personnummer 

  

mailto:anne.kruse@skovde.se


6 
 

Kontaktuppgifter 
 
Studievägledare (frågor kring t.ex. studiestöd) 
Joakim Wetterskog 
Tel: 0500 - 49 77 06 Mail: studievagledning@skovde.se 
 
Lärare 
Kristina Elf 
Tel: 072-459 02 74 Mail kristina.elf@skovde.se 
 
Lärare 
Helene Hillarsdotter 
Tel: 072-235 29 64 Mail helene.hillarsdotter@skovde.se 
 
Utbildningsledare 
Anne Kruse 
Tel: 0500 – 49 77 05 Mail: anne.kruse@skovde.se 
 
 

  

mailto:studievagledning@skovde.se
mailto:kristina.elf@skovde.se
mailto:helene.hillarsdotter@skovde.se
mailto:anne.kruse@skovde.se
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Studietider och tider för närträffar 
Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård (4) 
 
Den totala studietiden: 2020-08-24 --- 2022-06-03 
 
Hösten 2020 
Kursstart: v.35, måndag 2020-08-24 
Kursslut:  v.51, fredag 2020 -12-18 
 
Närträffar: onsdag & torsdag 

Vecka Veckodag 
35 
Digitalt 

Onsdag 
Torsdag 

45 Onsdag 
Torsdag 

 
 
Våren 2021 
Kursstart: v.1, måndag 2021 -01-04 
Kursslut: v, 23, fredag 2021 -06-11 
 
Närträffar: onsdag & torsdag 

Vecka Veckodag 
3 Onsdag 

Torsdag 
17 Onsdag 

Onsdag 
 
Hösten 2021 
Kursstart: v. 34, måndag 2021-08-23 
Kursslut: v.51, fredag 2021-12-24 
 
Närträffar: onsdag & torsdag 

Vecka Veckodag 
36 Onsdag 

Torsdag 
47 Onsdag 

Torsdag 
 
 
Våren 2022 
Kursstart: v.1, måndag 2022–01–03 
Kursslut: v. 22, fredag 2022–06–03 
 
Närträffar: onsdag & torsdag 

Vecka Veckodag 
10 Onsdag 

Torsdag 
20 Onsdag 

Torsdag 
 
LIA: v. 2–9 (halvfart) 
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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 (20 Yhp) 

 
1 vecka heltidsstudier motsvarar 5 Yrkeshögskolepoäng (Yhp) 
 
 
Kurs Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård 
Yh-poäng: 30 

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i 
omvårdnad, omvårdnadsteorier samt fördjupade kunskaper och färdigheter av observationer 
inom akutsjukvård. Den studerande ska också kunna beskriva innebörden av evidensbaserad 
praktik. Kursen ska även ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter om 
personcentrerad vård relaterat till akutsjukvård. Den studerande ska ha kunskap och förståelse 
för undersköterskans utveckling samt dess yrkesidentitet.  
 
 
Kurs: Kommunikation, bemötande och handledning i vården 
Yh-poäng: 20 

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter om 
kommunikation (skriftligt och muntligt) och metoder för informationsöverföring i vården. 
Syfte och mål med kursen är även att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter 
om etiska begrepp och värdegrundsfrågor inom akutsjukvården kopplat till styrdokument och 
diskrimineringsgrunder. Den studerande ska ha fördjupade kunskaper om handledning och 
fördjupade färdigheter att ge handledning vid komplexa omvårdnadssituationer. Den 
studerande ska ha fördjupad kunskap om och färdighet i diskriminineringsgrundernas 
betydelse för patienter inom akutsjukvård utifrån en personcentrerad vård. Kursen ger även 
den studerande kunskap om välfärdsteknikens och e-hälsans betydelse och användbarhet inom 
hälso- och sjukvården. 
 
Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer. 
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Kurs: Medicinsk akutsjukvård 
Yh-poäng: 35 
 
Syfte och mål med kursen är att den studerande ska ha fördjupade kunskaper om de vanligaste 
sjukdomstillstånden inom medicinsk akutsjukvård och infektion. Kursen ska även ge den 
studerande fördjupade kunskaper om symtom, behandling samt utredning kring de vanligaste 
medicinska sjukdomstillstånden och infektion inom akutsjukvård. Kursen ska också ge den 
studerande fördjupade kunskaper om och färdigheter i personcentrerad vård i mötet med 
patienter inom medicinsk akutsjukvård och infektion. Kursen ger även den studerande 
fördjupad kunskap för vårdandet av patienter och mötet med närstående vid vård i livets slut. 
 
Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer. 
 
 
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. 
 
 
Kurs: Medicinsk teknik och farmakologi 
Yh-poäng 20 
 
Kursens mål och syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom akutsjukvården 
när det gäller vanligt förekommande områden inom medicinsk teknik. Kursen har även som 
syfte och mål att ge fördjupade kunskaper och färdigheter om rutiner och styrdokument för att 
hantera vanligt förekommande områden inom medicinsk teknik i akutsjukvården utifrån 
patientsäkert arbetssätt.  
Kursen ska också ge den studerande fördjupade kunskaper om allmän farmakologi. 
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Kurs: Lärande i arbete (LIA) – inom akutsjukvården 
Yh-poäng: 20 
 
Syfte och mål med kursen är att den studerande ska omsätta teoretiska kunskaper från 
utbildningens teoretiska kurser i praktisk tillämpning. Den studerande ska även visa fördjupad 
praktisk tillämpning av personcentrerad vård och omvårdnad samt sjukdomslära inom 
akutsjukvården. Kursen ska även ge den studerande fördjupad kompetens att tolka akuta 
symtom och göra kliniska bedömningar samt fördjupad kompetens att göra kliniska 
bedömningar vid förändringar i patientens tillstånd. Kursen ska ge färdigheter i att arbeta 
utifrån ett kritiskt förhållningssätt och fördjupade färdigheter i att reflektera och värdera den 
egna arbetsinsatsen inom akutsjukvård och patientsäkerhet. 
 
 
Kurs: Patientsäkerhet och dokumentation  
Yh-poäng: 20 
 
Syfte och mål med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper om patientsäkerhet 
inom akutsjukvården. Kursen ska även ge den studerande förutsättningar att kunna identifiera, 
förebygga och åtgärda vanligt förekommande patientsäkerhetsrisker. Den studerande ska 
också ta del av det aktuella forskningsläget inom patientsäkerhet när det gäller akutsjukvård. 
Kursen ska ge kunskap om kvalitetsbegrepp och metoder för kvalitetsutveckling inom 
akutsjukvård och patientsäkerhet. Kursen ska ge färdigheter i att arbeta utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt och fördjupade färdigheter i att reflektera och värdera den egna arbetsinsatsen 
inom akutsjukvård och patientsäkerhet. Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper 
om journalhantering och dokumentation kopplat till styrdokument och etiska frågeställningar. 
Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer. 
 
 
Kurs: Examensarbete inom akutsjukvården 
Yh-poäng: 20 
 
Syfte och mål med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra ett 
examensarbete med fokus på patientsäkerhet. Kursen ger fördjupade kunskaper om 
patientsäkerhet inom akutsjukvården. Kursen ger kunskap i att formulera ett förslag (syfte) 
inom området patientsäkerhet utifrån att den studerande identifierar en patientsäkerhetsrisk 
inom akutsjukvården. Syftet ska formuleras så att syftet kan förebyggas och åtgärdas. Den 
studerande ska inhämta kunskap från flera källor med ett källkritiskt resonemang. Den 
studerande sammanställer, bearbetar, reflekterar och redovisar examensarbetet på ett 
systematiskt sätt (muntligt och skriftligt). I examensarbetet ska den studerande visa 
fördjupade kunskaper och färdigheter om patientsäkerhet utifrån styrdokument, och ge förslag 
på ett genomförande. Examensarbetet innehåller även ett skriftligt opponentskap på en annan 
studerandes examensarbete.  
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Hitta till Skövde Yrkeshögskola 
Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård har 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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