
Utbildningen vänder sig till dig som vill 
ha fördjupade kunskaper om demens-
sjukdomar och dess konsekvenser för 
individen och närstående. 
Du har ett genuint intresse 
för arbete med människor 
och en vilja att utveckla 
dig själv och andra inom 
området. 

Utbildningens innehåll 
Att arbeta med personer 
med demenssjukdom,  
kräver mycket av dig som vårdare. Med  
utbildningen stärks du i din roll genom 
att få fördjupade kunskaper så att du 
utvecklas i din profession. Utbildningen 
bedrivs på distans, deltid 50% under 4 
terminer, med obligatoriska träffar.  Vid 
samlingstillfällena genomförs föreläs-

ningar, fallstudier, gruppdiskussioner 
samt studiebesök.  Uppgifter i under-
visningen sker med anknytning till 
arbetslivet. I ett aktivt samspel mellan 

lärare och studerande sker 
erfarenhetsutbyte dels i 
diskussioner dels i skrift-
liga uppgifter och presen-
tationer.

En grundtanke i ut-
bildningen är att de 
studerande ska utveckla 

förmågan att söka, bearbeta, analysera 
och använda information från olika 
källor. Genom de metoder som an-
vänds ges de studerande möjlighet att 
utveckla självständighet och kreativitet 
såväl som samarbetsförmåga i grupp. 
Distansundervisningen innebär att de 

Bryr du dig om människor?

Specialiserad undersköterska i 
demensvård
40 veckor (200 YH- Poäng) Distans/halvfart (2 år)

studerande arbetar via lärplattform 
mellan träffarna, enskilt eller i grupp, 
med uppgifter där lärare handleder 
arbetet. Distansstudier kräver att du 
har tillgång till dator och internet.

En garanti för kvalité
Branschen är i hög grad involverad i 
utbildningen vilket bidrar till att  

Huvudmoment i utbildningen

Omvårdnad av personer med 
demenssjukdom (12 v)
Palliativ vård och omsorg (11 v)
Etik och kommunikation i  
demensomsorgen (8 v)

Näringslära (3 v)
Lärande i arbete (4 v)
Examensarbete (2 v)



KONTAKT & INFORMATION

Information om utbildningen 
Kerstin Liedgren, Tfn: 0612-80 532
E-post kerstin.liedgren@kramfors.se

Beställ “Mera info” från  

www.studentum.se/skola/yrkeshogskolan-hoga-kusten/

hitta en spännande och lärorik praktik-
plats, som kan bli din framtida arbets–
plats.

Fördjupad inriktning 
Utbildningen skall ge dig 
fördjupade och specifika 
kunskaper om personer 
med demenssjukdom, då 
dessa personer har  kom-
plexa behov av vård och 
omsorg.

Vår yrkeshögskole-
utbildning ger dig rätt 
kunskaper och kompetens 
för att möta personer med 
omfattande behov. 

 
En arbetsmarknad i förändring 
Under den närmaste 10-års perioden 
kommer, bland annat p.g.a. stora pen-
sionsavgångar i hela landet, välutbildad 
och kompetent personal att behövas 

Anmälan
Välkommen med din anmälan. Du gör den 
på www.yhk.se
Anmälningswebben öppnar den 15 feb och 
stänger den 15 maj

undervisningen alltid består av det se-
naste inom kunskapsområdet. 

Bästa läraren är verkligheten 
Utbildningen är upplagd så 
att du som studerande skall 
få så bra förutsättningar 
som möjligt i din kom-
mande yrkesroll.   
I utbildningen ingår 4 veck-
ors Lärande i arbete (LIA). 
Under dessa veckor får du 
som studerande praktisera 
och tillämpa dina teoretiska 
kunskaper samt se och lära 
av verkligheten. Du har 
en handledare vid din sida 
under LIA-perioden som 
ansvarar för, stöttar och 
leder arbetet.

Du som studerar specialisering inom 
demensvård i Yrkeshögskolan Höga 
kustens regi får goda förutsättningar att 

Anmälan 

Sista ansökningsdag
15 maj 2019

Kursstart  V36 2019 
(om erforderliga beslut fattas)

Besök vår webbplats 
www.yhk.se 
www.facebook.com/YHKonline

Förkunskaper 
Lägst godkänt (E) betyg i kurserna Medicin 1, 
Psykologi 1 och Vård - och omsorgsarbete 1 
och 2 i Vård- och omsorgsprogrammet eller 
motsvarande. Minst 1-års yrkeserfarenhet, mots-
varande heltidsarbete, inom vård- och  
omsorgsyrket. Reell kompetens prövas.

inom demensvård. Om du väljer att 
vidareutbilda dig nu, är du väl rustad 
när efterfrågan på arbetsmarknaden 
ökar.  
Specialiserad undersköterska i demens-
vård är en eftergymnasial utbildning 
som är gratis och studiemedelsberätt- 
igad. Efter genomförd utbildning får du 
en Yrkeshögskoleexamen.

2018-10-01

“Brinner Du också  
för att jobba  
professionellt  
och skapa god  
livskvalité för  
personer med  
demenssjukdom?”
För att ditt lärande ska bli  
inspirerande i ditt kunskapssökande, 
ger vi dig olika pedagogiska verktyg 
som föreläsningar, fallstudier med 
gruppdiskussioner, inlämningsupp- 
gifter,  seminarier och  
studiebesök. 


