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

YHUPPDRAGSUTBILDNING

Specialistutbildad Undersköterska inom

allmän & specialiserad palliativ vård

Omfattning: 200yh-p, 80v halvfart/distans Utbildningsort: Sollentuna
Kursstart: September 2015, Februari 2016 Sista ansökningsdatum: 15/5 resp 15/11

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens att arbeta med vård
då sjukdomen inte längre är botbar utan målet är upplevd livskvalitet. Du får lära dig att
arbeta utifrån palliativ vårdfilosofi med ett personcentrerat och salutogent synsätt.
Du får kompetens att
• Arbeta med utgångspunkt i palliativ vårdfilosofi.
• Bedöma, planera, genomföra och följa upp omvårdnaden med
målet att bibehålla livskvalitet och ett meningsfullt liv utifrån
fysiska, psykiska, sociala och existentiella perspektiv.
• Identifiera och hantera olika etiska frågeställningar och dilemman.
• Möta olika önskningar, behov och synsätt utifrån ett personcentrerat och salutogent förhållingssätt.
• Medverka i arbetet med symtomlindring.
• Använda metoder och verktyg utifrån behov vid stöd till
närstående och barn.
• Bemöta döende och närstående i krisens olika faser i samband
med sorgeprocessen.
• Arbeta i vårdteam utifrån specialistundersköterskans yrkesroll.
• Ansvara för kollegial handledning inom specialistområdet.
• Initiera och leda utvecklingsarbete utifrån
aktuell forskning och evidensbaserad praktik.

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 obligatoriska närträffar på
skolan ca 2 dag/mån och däremellan självständiga studier via en
lärplattform med tillgång till handledning.

Examensbevis
Efter fullgjord utbildning får du ett Examensbevis
på Yrkeshögskoleexamen.

Consensum Yrkeshögskola
www.consensum-yh.se

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

KURSER
Arbetsplatsens kommunikation
-------------------------------------------------------------------------------Etiska dilemman i livets slut
-------------------------------------------------------------------------------Familjeperspektiv inom palliativ vård
-------------------------------------------------------------------------------Kulturella aspekter i samband med
sjukdom och död
-------------------------------------------------------------------------------Leva tills man dör
-------------------------------------------------------------------------------LIA – Lärande i arbete
-------------------------------------------------------------------------------Omvårdnad för att möta behov och problem
hos den svårt sjuke
-------------------------------------------------------------------------------Omvårdnadsrelationer och kommunikation
-------------------------------------------------------------------------------Palliativ vårdfilosofi och döendets olika faser
-------------------------------------------------------------------------------Systematiskt förbättringsarbete

Särskilda
förkunskaper

Ansök på
consensum-yh.se

För att vara behörig till utbildningen krävs att du har godkända
betyg omfattande minst 1300 poäng av yrkesämnen
från Omvårdnadsprogrammet/Vård- och omsorgsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning
(Komvux) eller äldre utbildningar t ex Vårdlinjen samt
dessutom sammanlagt 6 månaders heltidstjänstgöring
som undersköterska.

