
Utbildningstyp: 
Yrkeshögskoleutbildning

Studieort: 
Distans med obligatoriska  
samlingsveckor i Skellefteå
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15 april 2021

Utbildningsstart: 
Hösten 2021

Omfattning: 
2 år, kostnadsfri, CSN-berättigad

Poäng: 
200 YH-poäng (50%)

Genom utbildningen får du som är utbildad 
undersköterska fördjupad yrkeskompetens för 
kvalificerat arbete med personer med demens-
sjukdom samt äldre med psykisk ohälsa.  

Genom din kompetens bidrar du till att hjälpa 
och stödja individer till en meningsfull vardag. 
Du kan även fungera som handledare för  
personal och stöd till anhöriga. 

Demens- och äldrepsykiatri-
specialiserad undersköterska 
Vill du skaffa dig fördjupad kunskap om psykisk ohälsa i samband med åldrandet?  
Är du nyfiken på vad som händer i hjärnan vid demenssjukdomar? Vill du arbeta med 
utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete? Då är denna specialistutbildning något för dig!

FOTO: PATRICK DEGERMAN



Yrkeshögskolan är till för dig som vill byta karriär eller 
vidareutbilda dig. Utbildningarna är framtagna i nära 
samarbete med näringslivet och leder till ett yrke med  
stora jobbchanser. Nio av tio får jobb efter examen.

KURSER SOM INGÅR 
I UTBILDNINGEN
Demenssjukdomar,  
psykisk ohälsa hos äldre, 50p
Etik, bemötande  
och förhållningssätt, 30p
Examensarbete, 10p
Kommunikation, 15p
Lärande i arbete 1, 20p
Lärande i arbete 2, 20p
Palliativ vård, 15p
Personcentrerad omvårdnad, 40p

För mer information om  
utbildningen och ansökan:  
skelleftea.se/yrkeshogskolan/
demens-och- 
aldrepsykiatrispecialiserad- 
underskoterska

BEHÖRIGHETSKRAV
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Godkända betyg omfattande minst 
1250 poäng av

yrkesämnen från Vård och 
omsorgsprogrammet eller

äldre utbildningar inom vård  
och omsorg samt motsvarande 
inom vuxenutbildning.

Yrkeserfarenhet, motsvarande  
sammanlagt minst 12 månaders 
heltidstjänstgöring inom vård  
och omsorg.

Programgemensamma kurser ur vård 
och omsorgsprogrammet

Hälsopedagogik, 100p 
Medicin 1, 150p 
Etik och människans livsvillkor, 100p 
Psykiatri, 100p 
Psykologi 1, 50p 
Specialpedagogik 1, 100p 
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p 
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Totalt 950p

Utöver detta krävs 300 poäng valfria 
vårdinriktade gymnasiala kurser.

www.skelleftea.se/yrkeshogskolan
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Anordnare 
Vuxenutbildningen i Skellefteå 
Laboratorgränd 5, Skellefteå

Lärande i arbete (LIA)
En stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. 
Under 8 veckor har du handledda studieveckor 
ute på arbetsplatser.

Efter utbildningen
Det finns en stor efterfrågan efter specialist- 
kompetens inom geriatrik, äldrepsykiatri,  
rehabilitering, personer med 
funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Även 
på akutmottagningar, medicin  och 
ortopedavdelningar finns ett stort behov av 
specialistutbildade undersköterskor.




