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Utveckling och kompetenskrav inom akutvårdsarbete utvecklas 
och förändras snabbt. Utbildad personal som behärskar akut-
vård behöver finnas inom hälsovårdens alla verksamhetsmiljöer. 
Utbildningen ger kompetens som stärker de kliniska färdighe-
terna att arbeta som sakkunnig inom akutvårdsarbetets olika 
områden, att tillämpa evidensbaserat akutvårdsarbete i praktiken 
samt att utveckla akutvårdsarbetet.Utbildningen har planerats via 
ett samarbetsnätverk tillsammans med andra finländska yrkes-
högskolor som erbjuder hälso-och sjukvårdsutbildning. 

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till dig som har avlagt lämplig högsko-
leexamen eller som har tillräckliga kunskaper och färdigheter 
för studierna (yrkeshögskolelagen § 25).Utbildningen riktar 
sig till sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor och förstavår-
dare som vill utveckla sin kompetens inom akutvårdsarbete.
 
UTBILDNINGENS INNEHÅLL 
Efter utförd utbildning kan studerande:

•  Använda evidensbaserad information i vården av den 
akut och kritiskt sjuka patienten och har förmåga att 
vidareutveckla akutvårdsarbetet

•  Behärska de omfattande och avancerade kliniska data 
som krävs för akutvård och känner till den övergripande 
vården som krävs för en kritiskt sjuk patient

•  Använda kunskap från akutvårdens olika områden och 
har förmåga att kritiskt undersöka det vid bedömning av 
patientens tillstånd

•  Prioritera uppgifter om patientens vård och arbeta på ett 
patientsäkert sätt

•  Verka som akutvårdsexpert i mångprofessionella team för 
att vägleda och stödja patienten och dennes anhöriga

•  Kommunicera muntligt och skriftligt om akutvården
•  Använda sina färdigheter för att utveckla sig själv och sitt 

kontinuerliga lärande

STUDIERNAS UPPBYGGNAD
Utbildningen genomförs som flerform, vilket inkluderar nät- 
och närundervisning samt självständiga studier. Studierna 
planeras och genomförs i samarbete med arbetslivet och kan 
genomföras vid sidan av arbetet. Utbildningen görs i samar-
bete med VAMK.

UNDERVISNINGSSPRÅK
Undervisningsspråk svenska, goda kunskaper i finska rekom-
menderas.  

KURSAVGIFTER OCH ANNULLERING
1 500 euro (moms 0 %), Under ansökningstiden har du rätt 
att annullera kursen avgiftsfritt, efter att platsen tagits emot 
debiteras halva avgiften.

TIDTABELL
Ansökan pågår under tiden  1.3–15.5.2022.
Studierna pågår under två terminer enligt följande: 
Hösten 2022: 12-13.9, 24.10, 14-15.11,12.12. 
Våren 2023: 16-17.1, 13.2, 13.3, 24.4, 29.5.

SPECIALISERINGSUTBILDNING INOM

novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/
specialiseringsutbildning/kurser/002090-
specialiseringsutbildning-inom-akutvardsarbete-
30-sp-hosten-2022

Camilla Pitkänen
camilla.pitkanen@novia.fi 
tfn 050 478 4679

Blev du intresserad? Möjlighet att ställa frågor 
om utbildningen via Teams
4.4.2022 kl.15.30–16.00 Teamslänk 
2.5.2022 kl.15.30–16.00 Teamslänk
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