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Syfte
Programmet leder fram till en akademisk yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning
mot intensivvård. Vidare syftar programmet till en magisterexamen i omvårdnad och förbereder för
fortsatt utbildning på forskarnivå.
Det övergripande syftet med specialistsjuksköterskeutbildningen inom intensivvård och postoperativ
vård är att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet skapa förutsättningar och möjligheter för
studenten att utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor inom specialistsjuksköterskans
kompetensområde.
Vidare ska utbildningen utveckla studentens förmåga
•

att utifrån patientsäkerhet och med ett vårdande och personcentrerat förhållningssätt,
självständigt och i samverkan med vårdteam, patienter och närstående identifiera och bedöma
kritiskt sjuka patienters vårdbehov samt besluta om och vidta relevanta omvårdnadsåtgärder

Under utbildningen tillämpas interprofessionellt och verksamhetsintegrerat lärande (VIL) som bland
annat omfattar campus- och verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning, simulering och
auskultationer.
Förkunskapskrav
För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet:
•
•
•

nordisk legitimation som sjuksköterska
avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande
svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Examen och huvudområde
Efter genomfört program om 60 högskolepoäng utfärdas examensbevis på begäran av studenten med
benämningen specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (Postgraduate Diploma
in Specialist Nursing – Intensive Care). Programmet ligger även till grund för en magisterexamen,
huvudområde omvårdnad (Degree of master of science (60 credits) with a major in nursing).

Mål
Efter avslutad utbildning skall studenten ha uppnått examensmål som angivits i Högskoleförordningen
SFS 1993:100, bilaga 2, examensordning för specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård
och krav angivna i Högskolelagen SFS 1992: 1434; 9§.
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.

V2INV Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp/ Postgraduate Programme in
Specialist Nursing – Intensive Care, 60 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle

3/4

Innehåll och upplägg
Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 15
högskolepoäng. Samtliga kurser inom programmet ges på avancerad nivå. Studierna ges på helfart
alternativt halvfart.
I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och
beteendevetenskap.
Programmet består av nedanstående obligatoriska kurser inom huvudområdet omvårdnad. Den
inbördes ordningen mellan kurserna kan variera.
Följande kurser ingår i programmet:
-

Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot intensivvård 7,5 högskolepoäng
Vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Bedömning, beslutfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård, 7,5 högskolepoäng
Avancerad bedömning, beslutfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård,
7,5 högskolepoäng
Klinisk fördjupning inom intensivvård, 15 högskolepoäng
Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 15 högskolepoäng

Enstaka kurser och delar av kurser läses gemensamt med andra utbildningsprogram vid Institutionen
för vårdvetenskap och hälsa.

Platsgaranti
Student som i föreskriven takt följer programmet har platsgaranti.
Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar utbildningen fr.o.m. höstterminen 2018. Student
som efter studieuppehåll enligt tidigare utbildningsplan önskar återuppta studierna ska kontakta
studievägledare för planering av fortsatta studier.
Övrigt
Vid verksamhetsförlagd utbildning kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra ökade
kostnader för studenten.
Krav gällande klädsel och hygien följer sjukvårdens direktiv.
Studier på kvällstid/helg kan förekomma.
Undervisningsspråk är svenska och engelska och litteratur på båda språken används i programmet.
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.
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Utbildningskommittén vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa ansvarar att uppföljning och
utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande policy för kvalitetsäkring och
kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.
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