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

YHUPPDRAGSUTBILDNING

Specialistutbildad Undersköterska
inom Demens
Omfattning: 200yh-p, 80v halvfart/distans Utbildningsort: Sollentuna
Kursstart: September 2017 Sista ansökningsdatum: 15/5

Efter utbildningen kommer du att ha
fördjupade kunskaper i:
• kognitiv svikt och demenssjukdomar, symtom, utredning,
omsorg och behandling
• hur demens kan förebyggas
• samhällets styrning och ledning av vård och omsorg
nationellt, regionalt och lokalt
• lagar, bestämmelser och riktlinjer inom vård och omsorg och
specifikt gällande personer med nedsatt beslutsförmåga
• miljöns betydelse för välbefinnande och hälsa
• tvång och begränsningsåtgärder
• nationella register
• aktuell forskning inom demens
• välfärdsteknologi
• etik och värdegrund
• genus och kultur
• anhörigstöd
• språk och kommunikation
• presentationsteknik
• vård i livets slut
• förbättringskunskap

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

KURSER/POÄNG
Introduktion till distansstudier
5 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Att leva med demens
60 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Demenssjukdomar
20 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunikation och kunskapsspridning
25 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------LIA - Lärande i arbete
15 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisation
15 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vård i livets slut
15 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Välfärdsteknologi
20 yhp
------------------------------------------------------------------------------------------------------Examensarbete
25 yhp

met, 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.

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Särskilda förkunskaper
För att vara behörig till utbildningen krävs, förutom fullständigt gymnasium, betyget E/G i minst 1300 av yrkesämnen
från Vård och omsorgsprogrammet/Omvårdnadsprogram-

Consensum Yrkeshögskola
www.consensum-yh.se

Yrkeserfarenhet:
Minst 1 års heltidstjänstgöring som undersköterska inom verksamhet som riktar
sig till psykisk ohälsa, deltid omräknas
till heltid.

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

Ansök på
consensum-yh.se

