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1.
Beslut om fastställande
Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av
Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs universitet 2013-03-20.
2.
Syfte
Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen och utgör underlag
för legitimation som sjuksköterska. Vidare syftar programmet till en generell examen på
grundnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.
3.
Lärandemål
Efter avslutad utbildning skall studenten förutom det som angivits i Högskolelagen SFS
1992:1434 och Högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2, examensordning ha uppnått
följande lokala lärandemål:
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om betydelse av omgivningens tillika hälso- och sjukvårdens miljöer
för människans hälsa, ohälsa och välbefinnande
- visa kunskap om hur ohälsa manifesteras och uttrycks som symtom och tecken
- visa kunskap om patientens, närståendes och vårdpersonalens lärande i hälso- och
sjukvården
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att se möjligheter och undanröja hinder för hälsa och (re)habilitering
i människors omgivning till stöd för hennes/hans lärande, hälsoprocesser och
välbefinnande
- visa förmåga att identifiera, bedöma, beskriva, åtgärda och utvärdera människors
symtom och tecken på ohälsa i syfte att stödja människors välbefinnande
- visa förmåga att använda informations- och kommunikationsteknologi samt tolka
och värdera information relaterad till hälsa och ohälsa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att skapa omvårdnadsrelationer för att kunna möta patienter i olika
situationer under livscykeln
- visa förmåga till reflektion över den professionella identitetsutvecklingen
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4.
Uppläggning och studiegång
Programmet omfattar 180 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör
46.5 högskolepoäng. Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet
integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. Fördelningen anges i respektive kursplan. Progression inom huvudområdet framgår
av lärandemålen i respektive kursplan. Utbildningen startar med kurser som behandlar det naturliga,
generella och grundläggande för att avslutas med kurser som fokuserar det komplexa och specifika
inom området. Samtliga kurser inom programmet ligger på grundnivå. Studierna ges på helfart.
I programmet ingår följande kurser:
År 1
Introduktion till omvårdnad, 15 högskolepoäng
Anatomi och fysiologi, 15 högskolepoäng
Mikrobiologi och farmakologi, 10 högskolepoäng
Symtom och tecken på ohälsa, 20 högskolepoäng
År 2
Omvårdnad vid hälsa och ohälsa, 30 högskolepoäng
Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22.5 högskolepoäng
Vetenskaplig metod, 7.5 högskolepoäng
År 3
Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer, 7.5 högskolepoäng
Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng
Valbar kurs, 7.5 högskolepoäng
Ledarskap och lärande, 15 högskolepoäng
Klinisk omvårdnad, 15 högskolepoäng
Behörighet för tillträde till kurser inom sjuksköterskeprogrammet anges i kursplan.
Inbördes ordning mellan kurserna kan variera. Varje kurs finns beskriven i separat kursplan.
Tablå över kursstrukturen finns beskriven i bilaga. Enstaka kurser och delar av kurser kan
komma att läsas gemensamt med andra utbildningsprogram. För valbar kurs hänvisas till
Institutionens kursutbud, där kurs kan väljas som överensstämmer med målen för sjuksköterskeprogrammet.
Processorienterad handledning ingår som en obligatorisk arbetsform i programmet. Utbildningen
syftar bl a till att stärka den blivande sjuksköterskans roll som ledare i vårdarbetet i det interprofessionella teamet.
Utbildningen ger en bred kompetens för yrket och för fortsatt professionell och akademisk
kompetensutveckling på avancerad och forskarnivå. Programmets lokala profil utgår från
den patientnära forskning som bedrivs vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Grundläggande för pedagogiken är studentcentrerat lärande där studenten tar eget ansvar
för sitt lärande och handledare/lärare tar till vara studentens tidigare erfarenhet och kunskap
för studentens lärande.
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5.
Behörighet för antagning
För tillträde till sjuksköterskeprogrammet krävs grundläggande behörighet (GB) samt
Ma B, Nk B och Sh A (områdesbehörighet 16). Eller: GB samt Ma 2a alt 2b alt 2c,
Nk 2, Sh 1b alt 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
6.
Examen
Examen avser grundnivå. Efter genomfört program om 180 högskolepoäng utfärdas examensbevis på begäran av studenten med benämningen sjuksköterskeexamen (Degree of Bachelor
of Science in Nursing). Programmets kurser ligger även till grund för filosofie kandidatexamen
med huvudområdet omvårdnad (Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Science).
7.
Övrigt
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar utbildningen fr o m höstterminen 2013.
Utbildningen följer EES-avtalets direktiv angående sjuksköterskans yrkesberättigande
(Ds 1992:34) och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005).
Utbildningsprogrammen vid Sahlgrenska akademin har som särskild målsättning att
bidra till insikt att främja
- en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa
- ökad medvetenhet om genus, jämställdhet och likabehandling.
Vid verksamhetsförlagd utbildning kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra
ökade kostnader för studenten.
Internationell samverkan med lärosäten såväl inom Europa som utanför bedrivs. Studenter
erbjuds deltagande i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt
att få ökad förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Kursplanerna är
internationellt orienterade så att studenten också förbereds för yrkesutövning i en internationell och mångkulturell miljö.
Studenternas utveckling under studietiden följs fortlöpande för att det skall vara möjligt
att adekvat stödja studenter under utbildningen.
Utbildningskommittén för vårdvetenskap ansvarar för att utvärdering av utbildningen
sker mot de mål och syften som fastställts i utbildningsplanen.
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Bilaga till utbildningsplanen för sjusköterskeprogrammet
f r o m höstterminen 2013 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 1
Lärandemål enligt högskoleförordningen SFS 2006:1053, förordning om
ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2
För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för behörighet som sjuksköterska.
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och
mäns hälsa, och
- visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående
identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera
patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande
och förebyggande arbete,
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,
företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra
handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder
och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta
författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information
samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika
målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar
utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter
och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
fortlöpande utveckla sin kompetens.
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Självständigt arbete (examensarbete)
För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Övrigt
För sjuksköterskeexamen skall också de preciserade krav gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

_________________________________________________________________________________________
1 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa ansvarar för innehåll och uppdatering av bilagan. Fastställd 2013-03-20
2 Utöver dessa finns lokala lärandemål vilka anges i utbildningsplanen.
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Kursstruktur i sjuksköterskeprogrammet
Termin 1

Introduktion till omvårdnad, 15 hp

Anatomi och fysiologi, 15 hp

(VFU 1.5 hp)

Termin 2
Mikrobiologi och farmakologi,
10 hp

Symtom och tecken på ohälsa, 20 hp
(VFU 4.5 hp – somatisk vård)

Termin 3
Omvårdnad vid hälsa och ohälsa, 30 hp
(VFU 9 hp – somatisk vård)

Termin 4
Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22.5 hp
(VFU 18 hp – psykiatrisk vård, kommunal hälso- och sjukvård,
primärvård, barnhälsovård/barnsjukvård)

Termin 5
Omvårdnad
vid komplexa
vårdsituationer,
7.5 hp

Vetenskaplig metod,
7.5 hp

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp

Valbar kurs, 7.5 hp

(VFU 3 hp)

Termin 6
Ledarskap och lärande, 15 hp

Klinisk omvårdnad, 15 hp
(VFU 10.5 hp – somatisk vård)

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning
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