
UPPDRAGSUTBILDNING



Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal 
högskola ett viktigt instrument och resurs i 
samverkan med det omgivande samhället. 
Högskolan som är ung i sin nuvarande 
form (bildades 2006) ägs av Ersta diakoni, 
Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke Diakoni, 
tre institutioner som vilar på en lång 
tradition av vård och omsorg och med över 
hundra års erfarenhet av utbildning inom 
människovårdande yrken.  
     Till högskolans pedagogiska plattform hör 
den systematiska träningen i ett etiskt
förhållningssätt som grundar sig i en 
medvetenhet om spänningsförhållandet
mellan individens ansvar och integritet och 
samhällets ansvar för människor i utsatta 
livssituationer. En tydlig ambition är att 
visa respekt för varandras olikheter i olika 
lärosituationer liksom respekt för alla individers 
behov av integritet och självständighet i
demokratiska och öppna sammanhang.
Till ett etiskt förhållningssätt hör också 
noggrannhet inför kunskapens
sanningskrav och uppmuntran till höga 
ambitioner i läroprocesser som siktar på
den allra bästa kvaliteten.

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten 
vid Ersta Sköndal högskola!

Ersta Sköndal högskola har och strävar fortsatt 
efter en nära samverkan med ideologiskt 
närliggande ideella organisationer i det civila 
samhället. Socialtjänst, hälso- och sjukvård, 
privata vårdgivare samt trossamfund utgör 
en stor rekryteringsbas av deltagare till 
uppdragsutbildningar inom högskolan.
 
Pablo Dahlin, enhetschef
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Uppdragsutbildningsenheten
Uppdragsutbildningsenheten, som är en 
del av Ersta Sköndal högskola, erbjuder 
arbetsgivarfinansierad fort- och vidareutbildning 
för människovårdande yrkesutövare inom en 
mängd olika arbetsområden.
     Högskolans uppdragsutbildningsenhet vill 
med sina kurser ge möjligheter till fördjupade 
teoretiska och praktiska kunskaper inom aktuella 
ämnesområden samt ge verktyg för de olika 
yrkesrollerna och verksamheterna. Att gå en 
utbildning inom ramen för sin yrkesutövning 
kräver tydliga kopplingar till de dagliga 
arbetsuppgifterna för att upplevas relevant 
för deltagaren. Utmaningen för oss är att vara 
lyhörda för de behov av fördjupad kunskap och 
kompetens som finns och skapa utbildningar 
som möter dessa behov. Utbildningarna 
har olika fokus och längd samt utgår ifrån 
ett dialektiskt förhållningssätt där vi strävar 
efter att skapa kunskap tillsammans med våra 
kursdeltagare.
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Våra föreläsare och handledare
Flertalet av föreläsarna och handledarna är eller 
har varit yrkesverksamma inom sina respektive 
ämnesområden och har en gedigen praktisk 
erfarenhet av det aktuella utbildningsinnehållet.    
     Det är en strävan för oss att våra 
uppdragsutbildningar ska stimulera till att låta de 
praktiska erfarenheterna från fältet möta aktuell 
forskning för att på så sätt ge nya infallsvinklar, 
fördjupa reflektionen samt utveckla färdigheter 
för det dagliga arbetet.

Undervisningsmiljö
Utmärkande för uppdragsutbildningarna är 
att de präglas av en hög undervisningstäthet 
och rikliga möjligheter till erfarenhetsutbyte 
deltagarna emellan. Vi tror på mötets 
möjligheter som en viktig förutsättning 
för att stimulera till ett ömsesidigt lärande 
där erfarenheter delas och bearbetas och 
där deltagarna ges inspiration att tillämpa 
kunskaperna i den egna verksamheten. 
Utbildningarna äger rum i högskolans 
lokaler vid Campus Ersta, Campus Sköndal 
och Campus Bräcke. Vi arrangerar också 
utbildningar på arbetsplatser efter önskemål.

Campus Sköndal               Campus Ersta                                        Campus Bräcke
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En helhetssyn på människan
En av våra målsättningar är att forma och 
utveckla kurser som tillvaratar och väver 
ihop den kompetens som finns inom de olika 
ämnesområdena på högskolans institutioner 
för socialvetenskap, vårdvetenskap samt 
diakoni, kyrkomusik och teologi. Vi utgår 
från ett helhetsperspektiv på människan 
vilket innebär att existentiella, psykologiska, 
sociokulturella och fysiologiska aspekter ingår. 
Att se och belysa den enskilda människans 
levnadsvillkor utifrån olika perspektiv 
tror vi bidrar till ett gott bemötande i allt 
människovårdande arbete.

Uppdragsutbildningsenheten arrangerar 
bland annat systemiskt inriktade 
utbildningar, handledarutbildningar 
för olika verksamhetsområden, sorg 
och krishanteringskurser, chefs- och 
ledarskapsutbildningar, utbildningar kring etik, 
värdegrund och livsåskådning, äldrefrågor, vård 
i livets slutskede, barn som far illa, missbruk, 
rättsliga frågor inom vård och socialt arbete 
samt dokumentation och utredningsarbete.
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Forskningsnära uppdragsutbildning
På högskolan bedrivs social- och 
vårdvetenskaplig forskning som berör 
människors olika levnadsvillkor. Exempel på 
forskningsområden är det civila samhället, 
det sociala arbetets villkor, former och 
utfall, välfärdsrätt och vårdetik med 
livsåskådningsvetenskap. På Ersta Sköndal 
högskola finns även ett institut för forskning i 
palliativ vård samt ett institut för forskning om 
organisations- och arbetslivsetik. Vår ambition är 
att våra kursdeltagare skall ges möjlighet att få ta 
del av den forskning som bedrivs på högskolan. 



Praktisk information 
Uppdragsutbildningsenheten bedriver årligen 
ett 50-tal utbildningar för kommuner, landsting 
och organisationer främst i vårt närområde men 
också ute i landet. Vi erbjuder också utbildningar 
i egen regi som vänder sig till presumtiva 
kursdeltagare och arbetsgivare i hela landet. 
Antalet deltagare på våra utbildningar är ca 1500 
per år. Behörig att söka är den som finansieras 
och utses av sin arbetsgivare.
     Uppdragsutbildningar kan skräddarsys 
med möjlighet till högskolepoäng i olika 
omfång och undervisningsintensitet. Även 
föreläsningsserier och seminarier kan 
anordnas utifrån uppdragsgivarens önskemål. 
Uppdragsutbildningar kan även arrangeras som 
nätbaserade distansutbildningar.

Kontakta oss gärna för ytterligare information!
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Kansliet

Telefon: 08-555 051 19 
E-postadress: uppdrag@esh.se 
Hemsida: www.esh.se/uppdragsutbildning

Postadress: Ersta Sköndal högskola,
Box 441, 128 06 Sköndal.

Besöksadresser

Campus Sköndal   
Herbert Widmans väg 12  
Sköndal  

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Stockholm

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Göteborg



Ersta Sköndal högskola
Uppdragsutbildningsenheten
www.esh.se/uppdragsutbildning


