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sökningsperiod:

14 februari -15 maj  

Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik 
Yrkeshögskoleutbildning, 200 YH-poäng

”Att införa välfärdsteknik 
inom omsorgen ses både som ett 
stort stöd och en stor utmaning. 

Vi behöver ställa om vårt tankesätt 
och ta till oss olika tekniska 

hjälpmedel som vi inte har haft 
tillgång till tidigare.”  

 
Malin Beddesand

f.d. utvecklingsledare
Oskarshamns kommun

Vill du ta steget vidare?
Älskar du ditt jobb som undersköterska och 
vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialist-
kunskap? Har du minst ett års yrkeserfarenhet i 
yrkesrollen av arbete inom vård och omsorg? 
Satsa då på vår utbildning!

Yrkesroll i förändring
Genomförd utbildning ger dig en yrkeshögskole-
examen som gör att du kan arbeta som som
specialistundersköterska. Du får nya fördjupade  
kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta
mer professionellt inom fokusområdena 
ÄLDRE och VÄLFÄRDSTEKNIK. 

 
Utbildningsanordnare:
Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Ansökningsperiod:
14 februari - 15 maj

Utbildningsstart:  
September 2022

Studieupplägg 
Utbildningen bedrivs på distans med fysiska 
schemalagda träffar (2 per månad). 
Träffarna tar du del av på det lärcentra som 
är kopplat till studieorten du valt att söka dig 
till. Studierna bedrivs på halvfart under en 
tvåårsperiod, det gör att du kan kombinera 
arbete med studier.

Studieort / *satellitort
Huvudstudieort är Oskarshamn, till intaget ht-22 
så är det även möjligt att söka sig till  *satellit-
orterna Värnamo och Vimmerby.

Studieplattform 
Mellan träffarna studerar du självständigt på 
distans  med  hjälp av den webbbaserade lär-
plattformen Fronter. Lärarna handleder dig via 
webben och via e-post.



YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING – SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA - ÄLDRE OCH VÄLFÄRDSTEKNIK 2022

Bra att känna till...
¤ Du behöver ha tillgång till dator 
med internetuppkoppling, mikrofon, 
webbkamera samt ordbehandlings-
programmet Word. 

¤ Utbildningen berättigar till studie-
medel från CSN för halvfartsstudier.

En utbildning för dig?

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

Skicka in din ansökan

Du gör det digitalt via 
yh-antagning.se

se länk på Novas hemsida

Svara på antagningsbeskedet

Håll utkik efter ditt 
antagningsbesked som dyker upp 

i mitten av juni som ett mail. 

I de 5 kursblocken integreras följande ämnen;      
Välfärdsteknik, etik och bemötande, salutogent 
arbetssätt samt personcentrerad vård

Vill du veta mer?
Kika in på vår hemsida
www.novaoskarshamn.se

Eller kontakta
Katarina Gunnarsson
Koordinator 
0491 - 76 42 94
katarina.gunnarsson@oskarshamn.se

Kurs                                                YH-poäng
                                                      
Demenssjukdomar     45 YH 

Psykisk ohälsa hos äldre   45 YH

Examensarbete    20 YH

Kommunikation och kvalitetsarbete 40 YH

Gerontologi och geriatrisk omvårdnad 50 YH 

Totalt antal YH-poäng   200 YH

Följ oss på


