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1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska V2DSK 75 hp.
Postgraduate Programme in Specialist Nursing- Primary Health Care, 75 hec.
2. Fastställande
Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot
distriktssköterska, 75 högskolepoäng, är fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse,
Göteborgs universitet 2006-11-24, reviderad av dekanus 2008-07-03, 2009-06-24, 2010-0820, 2015-04-29.
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa ansvarar för utbildningsprogrammet.
3. Utbildningsprogrammets syfte
Programmet leder fram till en akademisk yrkesexamen som
specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. Vidare syftar
programmet till en generell examen på avancerad nivå och förbereder för fortsatt
utbildning på forskarnivå.
4. Examen som utbildningsprogrammet leder till
Examen avser avancerad nivå. Efter genomfört program om 75 högskolepoäng
utfärdas examensbevis på begäran av studenten med benämningen
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
(Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Primary Health Care). Programmet
ligger även till grund för en generell examen på magisternivå 60 hp (Degree of
master of science (60 credits) with a major in nursing).
5. Huvudområde i utbildningsprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad (Nursing
Science)
6. Mål
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 fördjupade kunskaper om hälsopedagogiska insatser för individer, grupper
och samhälle samt om hur olika didaktiska modeller kan främja lärandet
- visa fördjupad kunskap i hälsopromotion samt prevention såväl primärt, sekundärt
som tertiärt i relation till individ, grupp och samhälle
- visa fördjupad kunskap i epidemiologi, etiologi, diagnostik och behandling
av folksjukdomar och folkhälsoproblem
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att utförligt bedöma, beskriva och hantera komplexa vårdbehov
subjektivt uttryckta som symtom och objektiva tecken på ohälsa och sjukdom
hos barn, ungdom, vuxen och äldre patient inom kommunal samt öppen hälsooch sjukvård
- visa förmåga att självständigt bedöma behov samt planera och genomföra
Sid 2

SAHLGRENSKA AKADEMIN

-

åtgärder för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos barn, ungdom, vuxna
och äldre personer samt att förebygga uppkomsten av sjukdom och
sjukdomskomplikationer hos dessa grupper
visa förmåga att initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten
inom kommunal samt öppen hälso- och sjukvård
visa förmåga att självständigt ansvara för och utföra hälsoundersökningar
och vaccinationsverksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa insikt om hur attityder och värderingar angående genus, etnicitet och
sexuell läggning kan påverka omvårdnaden och hur diskriminering inom
vården kan motverkas
- visa insikt om patienters och närståendes sårbarhet i relation till omgivning och miljö
-

7. Utbildningsprogrammets huvudsakliga innehåll och uppläggning
Programmet omfattar 75 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning
utgör 15 högskolepoäng och vetenskaplig teori och metod 7,5 högskolepoäng.
I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap,
folkhälsovetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Fördelningen
anges i respektive kursplan. Samtliga kurser inom programmet ligger på
avancerad nivå. Studierna ges på helfart.
Följande kurser ingår i programmet:
- Barns och familjers hälsa, 15 hp
- Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 hp
- Farmakologi och sjukdomslära med inriktning mot förskrivningsrätt för
sjuksköterskor, 15 hp
- Hälsovård för barn, 7,5 hp- Verksamhetsförlagd utbildning,
- Klinisk omvårdnad i relation till vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hpVerksamhetsförlagd utbildning
- Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot primärvård, 15 hp.
Den inbördes ordningen mellan kurserna kan variera. Varje kurs finns
beskriven i separat kursplan. Enstaka kurser och delar av kurser läses
gemensamt med andra utbildningsprogram vid Institutionen för vårdvetenskap
och hälsa. Alla kurser inom utbildningsprogrammet är obligatoriska.
Specialistsjuksköterskeprogrammets lokala profil utgår från den patientnära
forskning som bedrivs vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Utbildningen utformas utifrån högskolepedagogisk forskning på ett sådant sätt
att studenternas egna erfarenheter tillvaratas.
8. Förkunskapskrav
För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs:
- svensk legitimation som sjuksköterska
- avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande
- ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska
- svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande
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9. Platsgaranti
Student som i förskriven takt följer utbildningsprogrammet har platsgaranti.
10. Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar utbildningen fr.o.m. höstterminen 2015.
Student som efter studieuppehåll enligt tidigare utbildningsplan önskar återuppta studierna ska
kontakta studievägledare för planering av fortsatta studier.
11. Övrigt
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar utbildningen
höstterminen 2015 och senare. Behörighet för tillträde till kurser inom
specialistsjuksköterskeprogrammet anges i kursplan.
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 inter- nationell och mångkulturell miljö.
Utbildningskommittén för vårdvetenskap ansvarar för att utvärdering av
utbildningen sker mot de mål och syften som fastställts i utbildningsplanen. Under
utbildningens gång sker kontinuerlig uppföljning av utbildningens innehåll och
kvalitet.
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