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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.

Specialistutbildad 
undersköterska/stödassistent 
inom välfärdsteknologi

SKÖVDE YRKESHÖGSKOLA

”Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för individen 
i hemmet. Det ger större frihet och självständighet. Välfärdsteknik inkluderar 
bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i 
hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger ett mervärde för 
den enskilde individen.”

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SK
-2

02
0-

00
03



Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärds-teknologi 
är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som vill få kunskap och 
kompetens att tillvarata de möjligheter som teknikutvecklingen medför 
inom vård och omsorg. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete 
med arbetslivet, som ser att användningen av välfärdsteknologi väntas 
öka kraftigt. Digitalisering erbjuder stora möjligheter för framtidens vård 
och omsorg!

Var med och utveckla 
framtidens vård och omsorg

Vad är välfärdsteknologi?
Välfärdsteknologi definieras som: 
”Kunskapen om och användande av 
teknik som kan bidra till ökad trygghet, 
aktivitet, delaktighet och självständighet 
för personer med funktionsnedsättning i 
alla åldrar och deras anhöriga.”  
(Vision e-hälsa 2025, beslutad av 
regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). 

Digital teknik erbjuder stora möjligheter 
för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Välfärdsteknik ger 
personer med funktionsvariation stora 
möjligheter till ett gott liv och välbefinnan-
de. Anpassad digital teknik ökar personens 
förutsättningar för att vara delaktig, själv-
ständig samt känna trygghet.  
 

Var med och utveckla vården och  
omsorgen 
Den specialistutbildade undersköterskan/
stödassistenten inom välfärdsteknologi  
har kunskap och kompetens för att 
stödja, leda och handleda vård- och 
omsorgstagare, kollegor och anhöriga 
gällande välfärdsteknologi. 

Utbildningen ger efterfrågad kompetens
Utbildningen har tagits fram och bedrivs 
i nära samarbete med arbetslivet. Efter 
utbildningen ska du ha kompetens för 
att kunna ge teknikstöd till vård- och 
omsorgsverksamhetens målgrupper. 
Utbildningen ger fördjupade kunskaper 
och färdigheter för att vara delaktig 
och drivande i utvecklingen inom 
välfärdsteknologi.

 Kurser i utbildningen YH-poäng*
Kvalitetsutveckling 20

Leda och handleda 20

Välfärdsteknologi 1 20

Välfärdsteknologi 2 40
 

* 5 YH-poäng motsvarar två veckors studier på halvfart

Distansutbildning med närträffar

Utbildningen bedrivs på distans och är till 
största delen webbaserad. I utbildningen 
ingår fem närträffar på plats i Skövde. 
Varje närträff omfattar två dagar i följd och 
innehåller föreläsningar och gruppdiskus-
sioner. Övrig undervisning sker virtuellt via 
vår lärplattform.

Du behöver ha tillgång till en dator (ej 
surfplatta) med kamera, mikrofon och 
internet för att kunna ta del av och lämna 
in uppgifter via vår lärplattform. Du 
förväntas vara aktiv på lärplattformen 
varje vecka. Goda möjligheter finns till 
individuell handledning.

Utbildningslängd 100 yrkeshögskolepoäng = 2 terminer på halvfart
Studietakt Deltid, 50 %
Studieform Distansutbildning med fyra 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. Litteraturkostnader tillkommer.
Urval Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett 

urval baserat på betyg.
Utbildningsstart Augusti
Ansökan Se www.skovde.se/yh för ytterligare information om utbildningen.

Vilka förkunskaper behöver du? 
Grundläggande behörighet till yrkeshög-
skolan samt något av de två alternativen 
nedan som särskilda förkunskaper:
• Lägst betyg E/G i de yrkesförbered-

ande kurserna från Vård- och 
omsorgsprogrammet inklusive 
kurserna:  
- Medicin 1 
- Psykologi 1 
- Vård- och omsorgsarbete 1 
- Vård- och omsorgsarbete 2  
eller motsvarande kunskaper.

Eller
• Lägst betyg E/G i de yrkesförbered- 

ande kurserna från Barn- och 
fritidsprogrammet inklusive kurserna: 
- Kommunikation 
- Människans miljöer 
- Specialpedagogik 1  
eller motsvarande kunskaper.


