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1. Benämning och omfattning
Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60
högskolepoäng. Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Diabetes Care, 60 higher education
credits (V2DIV).
2. Fastställande
Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60
högskolepoäng, är fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs universitet 2015-12-16.
Utbildningsplanen ska gälla fr.o.m. 2016-04-01.
Utbildningsprogrammet ges inom ramen för regional samverkan mellan följande lärosäten:
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.
Varje lärosäte fastställer sin egen utbildningsplan. Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa är
ansvarig för utbildningsprogrammet.
3. Utbildningsprogrammets syfte
Programmet leder fram till en akademisk yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning
mot diabetesvård. Vidare kan programmet ligga till grund för en magisterexamen i omvårdnad
och förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå och forskarnivå.
Övergripande mål med utbildningen är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om avancerad
bedömning, vårdplanering, stöd till egenvård och uppföljning av personer med diabetes, ur nationellt
såväl som internationellt perspektiv. Utbildningen ska vidare:
utveckla studentens förmåga till att självständigt, samt i samråd med personer som har diabetes
och/eller närstående bedöma, planera, utvärdera och utveckla sådana hälsofrämjande
omvårdnadsåtgärder som tillvaratar det friska hos individen.
ge förutsättningar att som specialistsjuksköterska utöva ett pedagogiskt ledarskap, samordna
åtgärder inom verksamhetsområdet, samt utveckla förmågan att samverka med personer som har
eller riskerar att utveckla diabetes, närstående, personal inom området såväl som med andra
professioner inom diabetesvård.
bidra till insikt om vikten av 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.
4. Examen som utbildningsprogrammet leder fram till
Efter genomfört program om 60 högskolepoäng utfärdas examensbevis på begäran av studenten med
benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot diabetesvård (Postgraduate
Diploma in Specialist Nursing – Diabetes Care). Programmet kan även ligga till grund för en
magisterexamen i omvårdnad (Nursing).
5. Huvudområde i utbildningsprogrammet
Huvudområdet inom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetsvård är omvårdnad
(Nursing).
6. Mål
Nationella mål för specialistsjuksköterskeexamen
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot diabetesvård skall studenten visa sådan kunskap
och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska (Högskoleförordningen
SFS 1993:100 med senare ändringar).
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Efter avslutad utbildning skall studenten, förutom det som ovan angivits i Högskoleförordningen (SFS
1993:100 med senare ändringar) uppnått följande lokala mål för specialistsjuksköterskeprogram med
inriktning mot diabetesvård:
visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov och rehabilitering
hos patienter med diabetes utifrån livssituationen,
visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera evidensbaserad och
personcentrerad vård vid diabetes för att främja hälsa samt förebygga och förhindra diabetes
och diabeteskomplikationer,
visa förmåga att självständigt och i teamsamverkan ansvara för systematiska kliniska
undersökningar, behandlingar och kvalitetsutveckling inom området diabetes, och
visa förmåga att tillämpa färdigheter avseende medicinteknik och patientsäkerhet samt
informations- och kommunikationsteknik inom området diabetes.
Nationella mål för magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss
inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom
det huvudsakliga området (omvårdnad). Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen
om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
7. Innehåll och upplägg
I programmet integreras kunskapsområdena vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och
beteendevetenskap. Programmet omfattar 60 högskolepoäng, varav verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) motsvarar minst 6 högskolepoäng.
Programmet ges på halvfart och kurserna är obligatoriska förutom en valfri kurs som utgörs av 7,5
högskolepoäng. De obligatoriska kurserna ges på avancerad nivå. Den valfria kursen med relevans
för diabetesvård kan genomföras vid annat lärosäte och tillgodoräknas inom ramen för programmet.
Kurser och/eller delar av kurser kan samläsas med andra specialistinriktningar vid Institutionen för
vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin.
Utbildningen är såväl campus- som nätbaserad. Undervisningen bygger på ”constructive
alignment”, d.v.s. att studentens lärande är utgångspunkt och att lärandemål, lärandeformer,
examinationer samt bedömningskriterier ses som en sammanhållande process.
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård innehåller följande kurser :
Avancerad vård vid diabetes*, 15 hp, varav VFU 1,5 hp
Lärande och egenvård vid diabetes*, 15 hp, varav VFU 4,5 hp
Vetenskaplig metod*, 7,5 hp
Examensarbete i omvårdnad*, 15 hp
Valfri kurs med relevans för diabetssjukvård, 7,5hp
* Huvudområde omvårdnad

Den inbördes ordningen mellan kurserna kan variera.
8. Förkunskapskrav
Svensk legitimation som sjuksköterska. Kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden
eller motsvarande. Ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.
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Behörighet för tillträde till kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet anges i respektive
kursplan.
9. Platsgaranti
Student som följer utbildningsprogrammet har platsgaranti på de kurser som ges inom programmet vid
samverkande lärosäten.
10. Övergångsbestämmelser
Studenter som efter studieuppehåll önskar återuppta studierna, ska kontakta studievägledare för
planering av fortsatta studier.
11. Övrigt
Utbildningsprogrammen vid Sahlgrenska akademin har som särskild målsättning att bidra till
insikt och 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.
Antagande lärosäte ansvarar för att verksamhetsförlagd utbildning genomförs enligt
utbildningsplan.
Vid verksamhetsförlagd utbildning kan placering ske utanför Göteborg vilket därmed
kan medföra ökade kostnader för studenten.
Studenter antagna vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa ansvarar själva för
kostnader för resor till och från annat lärosäte.
Programutvärdering sker i enlighet med av lärosätet utfärdade riktlinjer.
Antagande lärosäte utfärdar examensbevis.
Undervisningsspråk är svenska men litteratur på engelska kan förekomma.
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