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Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningen ger efterfrågad kompetens
Utbildningen har tagits fram och bedrivs i ett nära sam- 
arbete med arbetslivet och ger dig de kompetenser som 
efterfrågas ute i verksamheterna. Efter avslutad utbildning 
ska du ha kompetenser (på fördjupad nivå) för att:

• Tillämpa fördjupade kunskaper i anatomi, fysiologi, 
patofysiologi och sjukdomslära för att ge person- 
centrerad vård på fördjupad nivå

• Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i akut-
sjukvård vid omvårdnad vid det akuta  
omhändertagandet

• Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och  
föreskrifter, etik och värdegrund

• Hantera medicinsk teknik utifrån gällande föreskrifter 
och säkerhetsrutiner

• Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid  
dokumentation 

• Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter  
gällande patientsäkerhetsrisker för att stimulera  
kvalitetssäkring och vidareutveckla patientsäkerhet

• Tillämpa fördjupad kommunikationskompetens
• Ge kollegial handledning i komplexa omvårdnads- 

situationer

Du blir en efterfrågad resurs
Den specialistutbildade undersköterskan utför självständigt 
det patientnära arbetet i den högspecialiserade hälso- och 
sjukvården. 

Utifrån specialistkompetensen genomför du tillsammans 
med andra i ditt team verksamhets- och vårdutvecklings-  
arbeten för att förbättra det dagliga arbetet och öka  
patientsäkerheten. Utbildningens teoretiska delar för- 
bereder dig exempelvis för att förmedla kunskaper till  
kollegor, elever och studerande. 

”Utifrån Skaraborgs Sjukhus kompetensförsörjningsplaner 
framgår det tydligt ett behov av specialistutbildade under- 
sköterskor. Behovet finns framförallt utifrån den kompetens- 
växling/uppgiftsväxling som ska genomföras mellan  
framförallt sjuksköterskor/undersköterskor. Kompetens-
växling/uppgiftsväxling i kombination med den allt mer 
specialiserade vården kräver ökad kompetens hos  
undersköterskan.” 

Inger Levin  
HR strateg kompetensförsörjning Skaraborgs Sjukhus

Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård är en eftergymnasial vidareutbildning 
för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med Västra 
Götalandsregionen. När det gäller den högspecialiserade hälso- och sjukvården finns stor  
efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning. Du kommer bli efterfrågad inom 
svensk akutsjukvård! Utbildningen, som pågår under två år på halvfart, ger yrkeshögskole- 
examen. Upplägget gör att studierna går att kombinera med arbete.

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård 

En efterfrågad resurs  
inom akutsjukvården 



Vilka förkunskaper behöver du?
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
särskilda förkunskaper:
• Lägst betygen E/G i de yrkesförberedande kurserna 

från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande 
inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och 
omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande

• Lägst betyget E i Svenska 1/Svenska som andraspråk 
1 alternativt lägst betyget G i Svenska A/Svenska som 
andraspråk A eller motsvarande

• Minst två års yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg 
omfattande minst halvtid (50%) eller motsvarande 

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största  
delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha 
tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webb-
kamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt 
bredbandsuppkoppling. 

Urval
Om antalet sökande till utbildningen är fler än antalet  
platser görs ett urval baserat på betyg. 

Utbildningslängd 
200 yrkeshögskolepoäng, 4 terminer på halvfart (50%)

Studietakt
Deltid, 50%

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta
närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan 
till exempel innehålla föreläsningar och gruppdiskussioner.

Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning 
via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare 
på lärplattformen varje vecka. Vi använder distansöver- 

bryggande verktyg som till exempel diskussionsforum, 
e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till 
individuell handledning via lärplattformen finns. 

Lärande i arbete (LIA)
I utbildningen ingår en LIA-kurs (lärande i arbete) förlagd 
till akutsjukvården som omfattar fyra veckor på halvfart.

Examen
Yrkeshögskoleexamen

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN. 

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband 
med närträffar i Skövde samt  kostnader för resor i sam-
band med LIA-placeringen (lärande i arbete).  
Kostnader för litteratur tillkommer.

Särskilt pedagogiskt stöd 
Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av 
insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter 
i studiesituationen. Alla utbildningsanordnare inom 
yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att du som 
behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen 
får det. 

Övrigt
Sista ansökningsdag, studiestart och mer information 
hittar du på skovde.se/yhutbildning.

Kurser i utbildningen Poäng

Examensarbete 20

Introduktion till akutsjukvård 30

Kirurgisk akutsjukvård 40

Kommunikation, bemötande och handledning i vården 20

Lärande i arbete - LIA 10

Medicinsk akutsjukvård 40

Medicinsk teknik 10

Patientsäkerhet och dokumentation 30
   



Kontakt
Skövde kommun
Telefon Kontaktcenter: 0500 - 49 80 00
Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se 
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde  

Skolexpedition  
E-post: vuxenutbildning@skovde.se
Besöksadress:  Wennerbergs gata 2, Skövde 
 

Utbildningsledare 
Anne Kruse, 0725 -02 49 59
anne.kruse@skovde.se 

Studievägledare
Joakim Wetterskog, 0500 - 49 77 06
joakim.wetterskog@skovde.se

skovde.se/yhutbildning
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