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Specialistutbildad undersköterska

Yrkesutgångar
Specialistutbildad undersköterska  

multisjuklighet & palliativ vård/omsorg

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen berättigar till  

studiemedel från CSN

- multisjuklighet och palliativ vård/omsorg

”
Information om ansökan:

www.kunskapsforbundet.se/yh

200

2 år

Halvfart, distans

Vänersborg

YH-poäng
Studielängd

Studietakt
Studieort

Jag ville bygga på min  
roll med spetskompetens.

Studiestart Aug 2023 - v.34

Redan undersköterska?
Den här utbildningen bygger på dina kunskaper 
från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram, 
eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom 
vuxenutbildningen.  
 
Efter avslutad utbildning har du kompetenser 
i att ge personcentrerad vård och omsorg till 
multisjuka/svårt sjuka personer och vid palliativ 
vård. Efter examen har du också kompetenser 
för att självständigt genomföra handledarsamtal 
och kollegial handledning på din arbetsplats. Du 
kan även tillämpa välfärdsteknologin utifrån lagar 
och föreskrifter.  

LIA 
En del av utbildningen, åtta veckor heltid förde-
lat på två tillfällen, är LIA ”Lärande i arbete”. Då 
är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i 
branschen. 

Samarbeten
Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Stock-
holms läns landsting. 

Certifierad utbildning 
Utbildningen är certifierad genom Vård- och 
omsorgscollage, vilket är en kvalitetsstämpel 
som ställer krav på arbetsliv och utbildning. Du 
får den kompetens som efterfrågas av framtida 
arbetsgivare!



Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

Allt börjar med en utbildning. Allt.

- multisjuklighet och palliativ vård/omsorg

SKICKA IN 
ANSÖKAN

SVARA PÅ 
ANTAGNINGS- 

BESKED

Läs mer och ta reda på
om du är behörig till
utbildningen. 

Nyfiken på någon annan
yrkesroll? Vi har fler utbild-
ningar! 

På vår webb hittar du:
- uppdaterad information
om ansökningsperioder
för våra yrkeshögskole-
utbildningar
- hur du går till väga för
att söka
- samt hur urval går till

Håll utkik efter ditt
antagningsbesked
som dyker upp under
vecka 24 som ett mail.

Kom ihåg att tacka ja
till din plats!

EN UTBILDNING  
FÖR DIG?

www.kunskapsforbundet.se/yh

yrkeshogskolan_thnvbg 
Häng med oss i sociala medier och 
få en bild av våra YH-utbildningar!

Utbildningsledare
Camilla Rosengren | 0521-72 18 33
camilla.rosengren@kunskapsforbundet.se

Utbildningschef YH
Amir Dahan Agerlund | 0521-72 18 50
amir.dahan.agerlund@kunskapsforbundet.se

Studie- och yrkesvägledning  
Ella Höglind 
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se 

Kurser YH-poäng

Handledning och pedagogiskt förhållningssätt 10

Hygien, smitta och smittspridning 10

Kommunikation och bemötande, etik och interkulturellt perspektiv 20

LIA 1 20

LIA 2 20

Specialiserad vård och omsorg; vid svår sjukdom/multisjuklighet  
hos äldre

25

Symtomlindring 30

Vård i livet slut utifrån palliativ vårdfilosofi 30

Välfärdsteknologi 10

Förändringsarbete, kvalitetsverktyg och hållbar utveckling 10

Examensarbete: inriktning förbättringskunskap 15

Totalt antal YH-poäng: 200

Specialistutbildad undersköterska

*med reservation för ändringar

Kontakter


