
Studera till Specialistundersköterska
Här hittar du mer information om utbildningen och kurserna som ingår. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

För att gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda
förkunskaper. Du kan gå utbildningen oavsett vilken arbetsgivare du har idag och oavsett var du bor, utbildningen kommer att bedrivas helt
på distans. Det kommer dock att finnas möjlighet att studera en dag i veckan på följande orter: Piteå, Arvidsjaur, Lycksele, Sorsele,
Storuman, Norsjö, Dorotea och Vilhelmina .

Vi kommer att starta en ny utbildningsomgång hösten 2021! Webbansökan är öppen för sen ansökan fram till 31 maj.

Välfärdsteknik, palliativ vård och etik
Utbildningens kurser är framtagna för att möta behoven inom vården. Du får spetskompetens inom bland annat personcentrerad vård, etik
och den palliativa vårdens värdegrund, välfärdsteknik och rehabiliterande vård och omsorg. I utbildningen ingår även en praktikperiod där
du får praktisk erfarenhet. Du läser tillsammans med andra undersköterskor som vill specialisera sig och du får ett värdefullt utbyte av
erfarenheter och insikter i dialogen med dem.

Finns möjlighet till kortare utbildningstid
Med din yrkeskunskap som undersköterska finns det möjlighet att validera din kunskap till snabbare examen genom YH-flex. Det är en
kortare väg till YH-examen som specialistundersköterska. Du söker till YH-flex via den ordinarie ansökan till specialistundersköterska samt
laddar upp blanketten Kompetenskartläggning (pdf). Det finns 10 stycken platser på YH flex-utbildningen till specialistundersköterska.

Om du blir antagen till att gå YH-flex får du en individuell studieplan som innefattar med de kurserna som du behöver läsa för att ta examen.

Ansökan

Ansök Specialistundersköterska »

Mer om utbildningen och vad som krävs här »
Webbansökan och information om urval, ifall det är många som söker »

Lyssna

Översätt »Översätt »
Hjälp

https://apply.yh-antagning.se/Application/Initiate?educationProviderId=c1896615-423f-472a-8484-a2b29204db1b&admissionRoundId=7777ecec-1a2b-45d7-9938-faa17cea66a6&educationId=5436866d-50fe-4240-afab-55cf071a66bb
https://medlearn.se/wp-content/uploads/sites/75/2021/05/yh-flex_blankett1_kompetenskartlaggning_studerande_yh-flex-5.docx
https://apply.yh-antagning.se/to/medlearn/ht2021/5
https://medlearn.se/utbildning/specialistunderskoterska/
https://medlearn.se/utbildning/sa-ansoker-du-specialistunderskoterska-multisjuka-aldre/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=9992&lang=sv_se&readclass=theme-content&url=https%3A%2F%2Fmedlearn.se%2Futbildning%2Fspecialistunderskoterska-norrland%2F


Fakta

Utbildningsort: 
Distans

Utbildningstid: ca 2 år, 80 veckor/200 yh-poäng (2,5 p per vecka)

Studieform: Distans, deltid. Undervisning sker varje tisdag online, samt handledning fredagar 2h online.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Litteratur köpes av studenten. Viss litteratur finns att låna från Medlearn.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Utbildningsstart: 23 augusti 2021

Ansökan stänger 31 maj

Översätt »Översätt »



Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:

Medicin 1 
Psykologi 1 
Vård och omsorgsarbete 1 & 2

Kursplan, specialistundersköterska
Specialistundersköterska

Kurser

Etik i vården av multisjuka äldre, 10p

Examensarbete, 20p

Lärande i arbete (LIA), 30p

Palliativa vårdens värdegrund, 20p

Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning, 20p

Personcentrerad och specifik omvårdnad, 40p

Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom, 10p

Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg, 20p

Specialistundersköterskans roll i ett tvärprofessionellt team, 10p

Välfärdsteknik, 20p

Översätt »Översätt »


