Om studenterna ansöker och antas tidigare finns det god tid för att planera och prata med arbetsgivaren, menar Eva-Lena Einberg
på Högskolan Kristianstad.
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Tidigare antagning ska ge fler
specialistsjuksköterskor till vården
Tidigarelagd antagning och platsgaranti. Så ska Högskolan Kristianstad locka
fler studenter till specialistsjuksköterskeutbildningen. Förhoppningen är att i
förlängningen råda bot på den skriande bristen på distriktssköterskor.
Vården behöver arbetskraft. Ett av de stora bristyrkena är
specialistsjuksköterskor, som är färre i dag än på många år. Bristen beror
både på pensionsavgångar och att färre söker sig till utbildningen. Eva-Lena
Einberg, tidigare distriktssköterska och numera ansvarig för

specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Högskolan Kristianstad, ser flera
orsaker till att färre sjuksköterskor studerar vidare.
– Det handlar inte alltid om ointresse för vidareutbildning, utan om att flera
av dem som faktiskt sökt sig till högskolan inte beviljats tjänstledigt för
studier. En del arbetsgivare menar säkert att ansökan om ledighet kommit
alltför plötsligt, och att de inte kan lösa manfallet med så kort varsel. Följden
har blivit att sjuksköterskan har tvingats tacka nej till sin utbildningsplats,
säger Eva-Lena Einberg.
Nu gör Högskolan Kristianstad en ny satsning. Genom att öppna antagningen
redan i mitten av augusti finns det gott om tid att söka. Tack vare
platsgaranti för alla som är behöriga, är de försäkrade om en utbildningsplats
på programmet för blivande distriktssköterskor.
– På så sätt kan tjänstledigheten planeras i god tid, vilket är till fördel för
både den blivande studenten och för arbetsgivaren. De får en väldigt bred
utbildning, och kan välja att inrikta sig på exempelvis hemsjukvård,
vårdcentral eller elevhälsa, säger Eva-Lena Einberg.
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - 75
hp
Antagningen öppen 15 augusti–17 september
Utbildningen börjar i januari 2019 och pågår på heltid fram till mars 2020.
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Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av
landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för
framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av
vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.
Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i
psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas
som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.
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