
UTBILDNINGSPLAN

Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 60 hp
Specialist Nursing Programme in Elderly Care, 60 HE credits 

____________________________________________________________________________

Programkod: VAVAA
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre
Nivå: Avancerad nivå
Beslutad: 2014-10-03
Beslutande: 
Gäller för kull: V18
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

Inom huvudområdet: Omvårdnad:

GEO601, Geriatrisk omvårdnad I, 7,5 hp, A1N 

GEO600, Geriatrisk omvårdnad II, 7,5 hp, A1N 

OAH100, Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre, 7,5 hp, A1N 

OLU600, Organisation, ledning och utveckling med inriktning vård av äldre, 7,5 hp, A1N 

VMD903, Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp, A1N 

EXO800, Examensarbete i omvårdnad, magister /specialistsjuksköterska med inriktning mot 
vård av äldre, 15 hp, A1E 

Inom huvudområdet: Vårdvetenskap:

PVP600, Personcentrerad vård och palliativt förhållningssätt, 7,5 hp, A1N 

Behörighetskrav
Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet 
som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande
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Övriga föreskrifter
För student som redan har magisterexamen i omvårdnad och specialistsjuksköterskeexamen 
med annan inriktning kan kursen Examensarbete i omvårdnad, magister/
specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 15 hp ersättas av Examensarbete
specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, 7.5 hp samt en valfri kurs om 7,5 hp. 

Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på 
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet 
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan 
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och 
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser 
inom vald inriktning.

Examensmål
Nationella mål
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
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