
UTBILDNINGSPLAN

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Nursing Programme, 180 HE credits 
____________________________________________________________________________

Programkod: VGSSK
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, Sjuksköterskeexamen
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2019-06-26
Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller för kull: H20
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

Inom huvudområdet: Omvårdnad:

AFA100, Anatomi och fysiologi, 15 hp, G1N 

FMK101, Farmakologi, 4,5 hp, G1N 

MIA100, Mikrobiologi, immunologi och hygien, 7,5 hp, G1N 

MLU101, Människans lärande och utveckling vid hälsa och ohälsa, 10,5 hp, G1N 

VFF101, Vårdandets fundament med fokus på den äldre människan, 15 hp, G1N 

VFA121, Vårdandets fundament och vetenskapsteori, 15 hp, G1N 

OSO201, Omvårdnad vid somatisk ohälsa, 15 hp, G1F 

KMB203, Klinisk medicin vid somatisk ohälsa, 22,5 hp, G2F 

OPO402, Omvårdnad vid psykisk ohälsa, 15 hp, G2F 

PAV404, Palliativ vård, 7,5 hp, G2F 

LPO402, Utöva, leda och utveckla professionell omvårdnad, 22,5 hp, G2F 

VTM409, Vetenskaplig teori och metod - omvårdnad, 7,5 hp, G2F 

EXO502, Examensarbete - omvårdnad, kandidat, 15 hp, G2E 

Valmöjligheter inom programmet
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Programmets studenter har platsgaranti till en (1) av de valbara kurserna.

Inom huvudområdet: Omvårdnad:

MEV400, Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård, 7,5 hp, G2F 

OMS401, Omvårdnad av sjuka barn, 7,5 hp, G2F 

VPK200, Vidgat perspektiv inom sjuksköterskans kompetensområde, 7,5 hp, G2F 

VPI400, Vidgat perspektiv internationellt med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp, G2F 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:   Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
 Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 16 / A14)

Övriga föreskrifter
För kurser som ingår i programmet gäller följande förkunskapskrav:
För tillträde till kursen Klinisk medicin vid somatisk ohälsa 22,5 hp krävs godkända resultat 
från följande kurser eller motsvarande:
• Vårdandets fundament och vetenskapsteori 15 hp
• Anatomi och fysiologi 15 hp
• Vårdandets fundament med fokus på den äldre människan 15 hp
• Farmakologi 4,5 hp

För tillträde till kursen Leda och utveckla professionell omvårdnad 22,5 hp krävs godkända 
resultat från följande kurser eller motsvarande:
• Människans lärande och utveckling vid hälsa/ohälsa, 10.5 hp
• Mikrobiologi, immunologi och hygien 7,5 hp
• Klinisk medicin vid somatisk ohälsa 22,5 hp
• Omvårdnad vid somatisk ohälsa 15 hp
• Omvårdnad vid psykisk ohälsa 15 hp

För tillträde till kursen Vidgat perspektiv internationellt med inriktning mot omvårdnad, 7,5 
hp krävs att studenten fått en tilldelad internationell VFU-plats av internationell koordinator 
på Institutionen för hälsovetenskap.

Verksamhetsförlagd utbildning
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter 
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och förhållningssätt att patienternas förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta 
sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är 
förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka 
aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-
tillfälle på denna kurs.

Övrigt
För studenter, som i samband med särskilt beslut om studieuppehåll inte beviljats garanterad 
plats vid fortsatta studier, gäller följande:
om det finns fler studenter, som vill fortsätta sina studier än det finns tillgängliga platser på 
en viss kurs, tilldelas platserna behöriga studenter enligt nedanstående ordning.

1. Den student som har antagits tidigare har företräde framför den som har antagits 
senare.

2. Antal avklarade högskolepoäng från kurser inom programmet räknas (inklusive 
eventuellt formellt tillgodoräknande av annan kurs motsvarande kurs inom 
programmet), om punkt 1 inte är tillräcklig för att särskilja studenter vid tilldelning 
av plats.

3. Lottning sker, om punkt 2 inte är tillräcklig för att särskilja studenter vid tilldelning 
av plats. 

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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