UNDERSKÖTERSKA/STÖDASSISTENT MED
SPECIALISTKOMPETENS INOM
VÄLFÄRDSTEKNOLOGI
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 100 YH-POÄNG

En utbildning för dig som arbetar inom vård
och omsorg och som brinner för IT och teknik.
Du har grundläggande kunskaper och
förståelse inom området. Du vill vara med och
implementera välfärdstekniken inom vård och
omsorgssektorn. Under utbildningen utvecklar
du dina kunskaper och tekniska färdigheter i
välfärdsteknologi. Du utvecklar din förmåga att
ge teknikstöd och främja den enskildes
möjlighet till oberoende trots
funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs på att
kunna arbeta i och samverka med
tvärprofessionella team inom vård- och
omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din
förmåga att fungera som kulturbärare när det
gäller överföring av kunskap till övrig personal
avseende välfärdsteknologi. Du kommer att
utveckla din förmåga att handleda den
enskilde, närstående och personal i tekniska
lösningar. Det hälsofrämjande perspektivet
löper som en röd tråd genom utbildningen.

ARBETSMARKNAD
Framtidens vård och omsorg har ett stort
behov av undersköterskor med
specialistkompetens inom välfärdsteknologi
och välfärdsteknik. Arbetsområdena ligger
inom öppen vården, sluten vården, särskilda
boenden, hemtjänst, hemvård, förebyggande
verksamheter samt och komhem-team.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs av Yrgo en del av
Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med
Tre Stiftelser, Stadsförvaltningarna i Göteborg,
Kungsbacka Kommun, Härryda kommun,
Ericsson, Telia och andra intressenter inom
området.

ANSÖKAN
Grundläggande behörighet för
yrkeshögskoleutbildning.
Särskilda förkunskaper: Godkända betyg från
Vård och omsorgsprogrammet,
Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande
utbildning/kunskaper. Godkända betyg i
kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och
Engelska (EN1201/ENGENG05) eller Matematik
(MA1201/MATMAT01a,b,c) eller motsvarande
kunskaper.
1 års relevant styrkt yrkeserfarenhet på heltid
som undersköterska.
Samtliga behöriga kallas till särskilt prov i
svenska. Kallelse till test skickas ut en vecka
före testet till den mailadress som angivits i
ansökan. Det särskilda provet tar ca 3 timmar.
Resultatet av testet bifogas i urvalet
Läs mer om behörighet, urval och antagning
här.
Urval bland de sökande baseras på betyg,
arbetslivserfarenhet samt särskilt prov.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd.

KURSER
Organisation, Lagstiftning, etik och
värdegrund 25 p
Pedagogik och handledning 25 p
Välfärdsteknologi 50 p

MER INFORMATION
Barbro Göteson
Tel: 0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se
Anne-Louise Segell
Tel: 031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN
Längd: 40 veckor deltid
Start: Januari 2019
Antal platser: 30
Ansökan: September 2018
Anmälningskod: YHVFT
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.

