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Den psykiska ohälsan ökar och hög 
kompetens efterfrågas  
Utbilda dig till skötare för att arbeta inom psykiatriska verksamheter 
för barn, unga och vuxna inom regioner (f.d. landsting), kommuner, 
statliga eller privata verksamheter. Psykiatrin utvecklas ständigt och ger 
nya spännande utmaningar. Arbetet som skötare är  kvalificerat och 
utförs både i team och självständigt. Vår utbildning är anpassad efter 
de krav som ställs på medarbetare inom dagens och framtidens 
psykiatri. 
____________________________________________________________ 

Efter utbildningen har du kunskaper för att professionellt 
 genomföra omsorgs- och omvårdnadsuppgifter 
 fungera som kontaktperson 
 göra en första bedömning av vårdsökande 
 genomföra omvårdnadsamtal 
 genomföra möten med vårdtagarens nätverk 
 delta i arbetsplatsens utveckling  

 
Utbildningen ger fördjupade kunskaper och verktyg hur du kan bemöta, 
kommunicera och samarbeta med vårdtagare, närstående och 
professionella nätverk samt göra uppföljningar.  

Tidigare studerandes reflektioner    
”I mitt spännande arbete som boendestödjare använder jag dagligen de teoretiska 
och praktiska kunskaper som utbildningen gav. Här har jag arbetat sedan examen 
och det var också min första LIA-plats. Bemötande och professionellt 
förhållningssätt gick som en röd tråd i utbildningen. Det gav mig en stabil grund att 
möta människor med psykisk ohälsa utifrån var och ens individuella behov.” 
Mikaela Andreasson      

”Jag har bytt karriär till ett yrke som jag vill ha resten av livet. Tack vare de två 
årens utbildning med fokus på psykiatri har jag fått de kunskaper jag behöver. 
Förståelsen för att psykisk ohälsa kan ta sig många olika uttryck är en viktig del. Det 
är alltid lika roligt att gå till mitt arbete inom akutpsykiatrin.”   Markus Berggren 
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Utbildningens upplägg och innehåll  
Studierna är på heltid och distans. Utbildningen startar med en veckas 
kursintroduktion, v 36, i Säter. 3-5 gånger per termin, under de tre första 
terminerna, kommer du till Säter för att delta i föreläsningar, vanligtvis 2-4 
sammanhängande dagar.  

Under de teoretiska kurserna kommer du att arbeta i en studiegrupp som sätts 
samman utifrån vad som är geografiskt optimalt för studerande. Kontakt 
med skolan sker via utbildningsplattformen First Class, besök i 
studiegrupper, LIA-besök samt i samband med föreläsningar. Psykiatrins 
Utvecklingsenhet samarbetar med Högskolan Dalarna för att genomföra två 
av kurserna. 

Utbildningslängd 
80 veckor fördelade på fyra terminer. Lärande i arbete (LIA, praktik) är 
fördelat på tre perioder om fem, sex och 16 veckor, totalt 27 v. 

Kurser i utbildningen 
 Psykiatrisk vård och omsorg i ett samhällsperspektiv 35 Yhp*  
 Psykiatriskt omvårdnadsarbete 30 Yhp 
 Psykiatrisk omvårdnad LIA 25 Yhp 
 Vetenskapsfilosofi och människosyn 25 Yhp, 7,5 

högskolepoäng) 
 Psykiatrisk sjukdomslära och medicinsk differentialdiagnostik 

55 Yhp 
 Psykiatriska sjukdomar LIA 30 Yhp 
 Kommunikation och samtalsmetodik Grundnivå (7,5 hög-

skolepoäng) 25 Yhp 
 Vårdpedagogik 20 Yhp 
 Specifik psykiatrisk omvårdnad för barn och unga (valbar 

kurs) 50 Yhp 
 Specifik psykiatrisk omvårdnad för vuxna (valbar kurs) 50 Yhp 
 Specifik psykiatrisk omvårdnad LIA 80 Yhp 
 Examensarbete 25 Yhp 

 

*Yhp= Yrkeshögskolepoäng. En veckas studier ger 5 Yhp 
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Utbildare 
Utbildningen bedrivs av Psykiatrins Utvecklingsenhet som är belägen i Säter. I 
Dalarna  finns en lång tradition och mycket kunskaper inom det psykiatriska 
området.  

Yrkeshögskolan (Yh) 
 Reguljär utbildningsform inom det offentliga utbildnings- 

väsendet 
 Eftergymnasial utbildning 
 Bedrivs i samverkan med arbetslivet 
 Innehåller arbetsplatsförlagd del (LIA) 
 Berättigar till studiemedel via CSN 

 

Behörighet 
Behörighet till yrkeshögskola. Svenska 2/svenska som andraspråk 2 samt 
engelska 6.  

Särskilt prov, se vår hemsida.  

Ansökan senast 2021-04-18 till 
Psykiatrins  Utvecklingsenhet 
YH-ansökan 
Box 350 
783 27 SÄTER 
 

Övriga upplysningar  
Tina Jäderbrant                                         Anne Jansson 
tina.jaderbrant@regiondalarna.se             anne.jansson@regiondalarna.se 
Tel: 0225-49 45 41 
Läs mer på www.regiondalarna.se/yh 
 
 

                                                          
Psykiatrins Utvecklingsenhet 


