Skräddarsydda utbildningar på såväl
Specialistutbildningar på distans.
yrkeshögskolenivå som gymnasienivå.

YHUPPDRAGSUTBILDNING

Specialistutbildad Undersköterska
inom Psykisk ohälsa
Omfattning: 200yh-p, 80v halvfart/distans Utbildningsort: Lund
Kursstart: september 2017, februari 2018 Sista ansökningsdatum: 15/5 2017, 15/11 2017

Utbildningen ger dig som undersköterska/skötare breddade och fördjupade kunskaper
inom området psykisk ohälsa. Du får kunskap om olika typer av psykisk ohälsa,
psykiatriska sjukdomstillstånd och evidensbaserade behandlingsmetoder. Du får
kunskaper om psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel samt färdigheter i
coachande och rehabiliterande förhållningssätt. Centralt i utbildningen är återhämtning i samband med psykisk ohälsa och hur du kan stödja denna process.
Upplägg och Studietakt
Utbildningen är på halvfart och 200 Yh-poäng
(2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.
Utbildningen har distansupplägg med närträffar på skolan
ca 2 dag/mån och däremellan självständiga studier via en
lärplattform med tillgång till handledning.

Examensbevis
Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Särskilda förkunskaper
För att vara behörig till utbildningen krävs betyget E/G i
minst 1300 av yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/Omvårdnadsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller motsvarande i äldre utbildningar.
I dessa 1300 p ska följande kurser ingå:
• Medicin 1 alternativt äldre kurser med motsvarande
kunskapsinnehåll.
• Psykologi 1 alternativt äldre kurser med motsvarande
kunskapsinnehåll.
• Vård och omsorgsarbete 1 och 2 altemativt äldre kurser
med motsvarande innehåll.
Yrkeserfarenhet:
Minst 1 års heltidstjänstgöring som undersköterska inom
verksamhet som riktar sig till psykisk ohälsa, deltid omräknas till heltid.

Consensum Yrkeshögskola
www.consensum-yh.se

KURSER/POÄNG
Psykisk ohälsa och behandlingsalternativ 45 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumentation och kvalitetssäkring
15 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Återhämtning och bemötande
40 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rehabilitering och stöd
45 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Handledning
15 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------LIA – Lärande i arbete inom psykisk ohälsa 15 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Examensarbete

25 yhp

Efter fullgjord utbildning
Efter fullgjord utbildning kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa, stödpedagog
inom psykisk ohälsa, specialistutbildad boendestödjare,
specialistutbildad skötare, specialistutbildad
handledare inom socialpsykiatri samt som
behandlingssamordnare.

T: 0774-41 41 50
e-post: info@consensum-yh.se

Ansök på
consensum-yh.se

