Psykiatrispecialiserad undersköterska/
/vårdare/stödpedagog
40 veckor(200 YH-Poäng) Distans/Halvfart (2år)

Vill du utveckla din yrkesroll inom psykiatri?
Utbildningen vänder sig till dig som har
en vilja att utveckla din yrkesroll och i
ditt arbete möter personer med psykisk
ohälsa och psykiska funktionshinder.
Du har ett genuint intresse för att
arbeta med människor och att förbättra deras livskvalitet. Du arbetar kanske
idag inom funktionsstöd, äldreomsorg,
landstinget eller kriminalvården.
Utbildningens innehåll
Att arbeta med personer med psykisk
ohälsa och psykiska funktionshinder
kräver mycket av dig. Med utbildningen
stärks du i din yrkesroll genom att få
evidensbaserade kunskaper i området
psykiatri. Utbildningen bedrivs på
distans, deltid 50 % under 4 terminer,
med 3-4 träffar/termin. Då genomförs
föreläsningar, fallstudier, gruppdiskussioner och studiebesök. I alla kurser
används fallstudier från arbetslivet.
Utbildningen genomförs i ett aktivt samspel mellan lärare och studerande, vilket
ger erfarenhetsutbyte. En grundtanke i

utbildningen är att du som studerande
ska utveckla förmågan att söka, bearbeta, analysera och använda information
från olika källor. Genom de metoder
som används ges de studerande möjlighet att utveckla självständighet och
kreativitet såväl som samarbetsförmåga
i grupp.
Distansundervisningen innebär att du
arbetar med uppgifter via en lärplattform mellan träffarna, enskilt eller i
grupp. Under innedagarna introduceras
nya uppgifter av kursansvarig lärare,
därefter sker kontinuerlig skriftlig och
vid behov muntlig handledning.
Distansstudierna kräver att du har tillgång till dator och internet
Branschen är en garanti
för kvalité
Koppling till arbetslivet genomsyrar
utbildningen. Tillsammans med bransch
har vi arbetat fram utbildningens innehåll, utifrån de behov av specialistkompetens som råder inom området.

Huvudmoment i utbildningen
Psykisk ohälsa (2 veckor)
Psykiatriska och somatiska sjukdomar/funktionsnedsättningar (6 veckor)
Stöd och omvårdnad vid psykisk ohälsa och
funktionsnedsättning (8 veckor)
Återhämtning och rehabilitering (8 veckor)
Missbruk och beroende kopplat till psykisk
ohälsa (3 veckor)
Juridik och organisation (2 veckor)
Lärande i arbete (4 veckor)
Pedagogik (5 veckor)
Examensarbete (2 veckor)

Under utbildningstiden kommer föreläsningar att ske både av representanter
från arbetslivet och från högskolor/universitet, vilka har kunskaper om aktuell
forskning inom området.
I utbildningen ingår 4 veckors Lärande
i arbete (LIA). Utbildningsanordnaren
hjälper dig att skaffa en lärorik praktikplats. Under LIA-kursen får du tillämpa

- har du ett genuint intresse att arbeta med människor?
- vill du utveckla din självständighet och kreativitet?
- vill du utveckla samarbetsförmåga i grupp?

dina teoretiska kunskaper inom någon
psykiatrisk verksamhet och du har en
handledare vid din sida, som stödjer
dig i ditt lärande.
Fördjupad inriktning
Personerna du möter har psykisk
ohälsa och komplexa behov utifrån
psykisk funktionsnedsättning.

Vår specialiserade utbildning ger dig
kompetens att förbättra deras livskvalité. Utbildningen ger dig fördjupade
kunskaper och färdigheter om personernas livsvillkor, psykiatriska sjukdomar
och dess omvårdnad, livsstilssjukdomar,
återhämtning och rehabilitering,
missbruk och beroende samt juridik.
Centralt i utbildningen är återhämtningsprocessen i samband med psykisk
ohälsa och hur du kan understödja
denna genom ett personcentrerat tänk

Ansökan

Sista ansökningsdag
15 maj, 2019
Kursstart
V35 2019
Besök vår webbplats
www.yhk.se
www.facebook.com/YHKonline/

En arbetsmarknad i förändring
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) skriver att tillgång till kompetent
personal är avgörande för att personer
med psykisk ohälsa ska få god vård
och omvårdnad. För att det ska uppnås
behöver personal kompetensutveckling
utifrån ny kunskap.
Rekryteringsbehovet inom vård och
omsorg är stort de kommande åren.
Välutbildad och kompetent personal
kommer att behövas. Om du väljer att
vidareutbilda dig nu, är du väl rustad
inför framtiden.

KONTAKT & INFORMATION
Förkunskaper

Lägst G i Medicin 1, Psykologi 1,Vård- och omsorgsarb 1,
2 eller Grundlägg vård o omsorg,
Specialpedagogik 1,Hälsopedagogik
Samt minst 1-års yrkeserfarenhet, motsvarande heltids
arbete, inom vård- och omsorgsyrket.
Reell kompetens prövas.

2019-02-13

Anmälan

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

Information om utbildningen

Berit Ångman, Tfn: 0612-80 524
E-post berit.angman@kramfors.se
Beställ “Mera info” från
www.studentum.se/skola/yrkeshogskolan-hoga-kusten/

