
Som barnspecialiserad undersköterska har du 
stora möjligheter till jobb efter utbildningens 
slut. Så är du intresserad av barns utveckling, 
sjukdomar och behandling har du kommit helt 
rätt. 

YRKESHÖGSKOLAN I KARLSTAD

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, 

neonatologi, sjukdomstillstånd och behandlingsformer, 

kommunikation, sampel och pedagogik, barns sorgear-

bete samt hur man identifierar, planerar, genomför och 

utvärderar insatser för barnet tillsammans med barn, 

närstående och personal.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad 

undersköterska inom barnsjukvård och omsorg om barn 

med funktionsnedsättning. Du ska kunna stödja barnet, 

anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap 

till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsme-

toder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också  

hantera och värna om ett etiskt förhållningssätt och 

bemötande.

NÄRA SAMARBETE MED ARBETSLIVET
Utbildningen har tagits fram i nära samarbete mellan 

Karlstads kommun, Hammarö kommun och Landstinget 

i Värmland för att anpassas efter framtidens krav på barn-

specialiserade undersköterskor. 

LÄRANDE I ARBETE
En stor del av utbildningen består av LIA, lärande i 

arbete. Det ger dig möjlighet att använda dina kunskaper 

ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verklighe-

ten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och 

knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

LÄTT ATT FÅ JOBB EFTER UTBILDNINGEN
Arbetsmarknadens behov av barnspecialiserade underskö-

terskor är mycket stort och du har därför stora möjlighe-

ter att få jobb direkt efter utbildningens slut.

BARNSPECIALISERAD
UNDERSKÖTERSKA

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 200 YH-POÄNG



KURSER  
Barn och sorg ................................................10 p

Barnet i utveckling ........................................20 p

Hot och våld mot barn ..................................10 p

Kommunikation, samspel och pedagogiska 
metoder .........................................................20 p

LIA inom barnsjukvård ..................................30 p

LIA inom omsorg om barn med funktions- 
nedsättningar ................................................30 p

Neonatologi ...................................................30 p

Sjukdomar och funktionsnedsättningar ......50 p

Totalt 200 Yh-poäng, dvs 40 veckor. En veckas 
heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

VAD SÄGER ARBETSGIVARNA?
”Det finns ett stort behov av kompetenta barnspecialiserade 

undersköterskor inom de kommunala verksamheterna. Här möter 

och stödjer man familjer i kris där det krävs fördjupad kunskap i 

samtalsmetodik för att kunna inta ett empatiskt förhållningsätt. Det 

krävs även fördjupad kunskap för att möta svårt sjuka barn inom olika 

funktionsnedsättningar, främst inom neuropsykiatri som Asbergers 

syndrom, ADD, ADHD och autism.”
Lisbeth Sjödén, personaladministratör, vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads 
kommun.

”Inom Barn-och ungdomsmedicin (0-18 år), bedriver vi en patientsäker, 

familjecentrerad vård. Vi möter barn och ungdomar med skiftande 

vårdbehov i olika situationer. Arbetet är komplext med akutvård, 

högteknologisk intensivvård och dagsjukvård som kräver kompetent 

barnutbildad personal. Denna utbildning möjliggör att kompetensen kan 

rekryteras.”

Elisabet Myrén, avdelningschef, barn och ungdomsmedicin, Landstinget i Värmland.

ANSÖKAN OCH UTBILDNINGSSTART
Ansökan gör du på www.karlstad.se/yh. Utbildningen sker på distans och 

startar i augusti.

Utbildningen är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgs-

programmet. 

För att söka till utbildningen behöver du uppfylla behörighetsvillkoren 

för studier inom yrkeshögskolan. Läs mer på www.yrkeshogskolan.se.

Dessutom krävs följande särskilda förkunskaper: 

- Godkänt betyg i Svenska A/Svenska 1, eller Svenska som andraspråk A/

Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande 

- Treårigt vård- och omsorgsprogram eller motsvarande 

-Motsvarande minst ett års heltidsarbete inom vård- och omsorgsområdet

 

ANTAGNING OCH URVAL

Alla sökande som bedöms behöriga får göra ett första antagningsprov, 

vilket är webbaserat. De som går vidare efter det första provet kommer 

att bli kallade till ytterligare prov (muntligt och skriftligt) som ska göras 

på Karlstads Teknikcenter. Den totala poängen från provet ligger sedan 

till grund för urvalet.

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

VILL DU VETA MER?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

Ingela Leibring, utbildningsledare 

Telefon: 054- 540 17 42 

E-post: ingela.leibring@karlstad.se 

Ann Bredberg Johansson, bitr. avd. chef, Avd.11 neonatalvård, CSK 

E-post: ann.bredberg.johansson@liv.se

E-post: yrkeshogskolan@karlstad.se Tel: 054-540 17 17
Besöksadress: Axel Johnsons väg 6, Karlstad. Webbplats: karlstad.se/yh
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Gilla oss på Facebook: 

Yrkeshögskolan i Karlstad


