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Programspecifika
mål

Kompletterande utbildning för personer som har en avslutad utländsk sjuksköterskeutbildning
regleras i förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
(SFS 2008:1101). I förordningen anges att ett av syftena med en kompletterande utbildning är
att studenter som har en avslutad utländsk högskoleutbildning ska ”få kunskaper för att i
Sverige utöva ett yrke som den utländska utbildningen är relevant för” (SFS 2008:1101, §2).
Målet är att studenterna efter avslutad utbildning kan ansöka om legitimation för att kunna
arbeta som sjuksköterska i Sverige. Nationella examensmål saknas för utbildningen. De
studenter som antas till utbildningen har en avslutad utländsk sjuksköterskeutbildning som
Socialstyrelsen bedömt är jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll.
I den kompletterande utbildningen byggs kunskaper från sjuksköterskeutbildningen på med
kunskaper som krävs för att kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. Detta innefattar
kunskaper om organisation av svensk vård och omsorg, sjuksköterskans kompetensområde
samt professionella och arbetsledande roll i omvårdnadsarbetet, författningar och
styrdokument relevanta för sjuksköterskans arbetsområde, vård och omvårdnad vid vanligt
förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd, tillämpning av omvårdnadsprocessens samtliga
steg utifrån patientens behov och kärnkompetenserna samt medicintekniska moment och hur
dessa genomförs på ett systematiskt, aseptiskt och korrekt sätt.

Innehåll och
upplägg

Programmet omfattar 60 högskolepoäng (40 veckor). Programmet består av teoretiska kurser
om motsvarande 29,5 högskolepoäng och klinisk utbildning (klinisk färdighetsträning och
examination samt verksamhetsförlagd utbildning; VFU) motsvarande 30,5 högskolepoäng.
Programmet är uppdelat i åtta kurser och bedrivs som campusutbildning. Den teoretiska
undervisningen syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kunskaper inom vård och
omvårdnad och komplettera de behov som föreligger för att kunna arbeta som legitimerad
sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård. Den kliniska undervisningen är förlagd till
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olika vårdverksamheter inom Region Gävleborg och länets kommuner.
Undervisning
Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv dynamisk process som sker i
samverkan mellan lärare och studenter. All undervisning och handledning ska utgå från att
studenten tar eget ansvar för studierna och för aktivt kunskapssökande. Lärandet innebär att
de teoretiska och praktiska momenten som kurserna innehåller ska integreras till kunskaper
och färdigheter som kan användas i det kommande yrket. Studenten ska också tillägna sig
beredskap för förändringar och förmåga att ompröva sina kunskaper för att aktivt kunna
medverka i utveckling och utvärdering av professionens kompetensområde. Undervisningen
bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete, klinisk färdighetsträning, litteraturstudier,
seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.
Examination
I programmet eftersträvas en mångfald av former för examination som ska fylla ett
inlärningssyfte såväl som ett kontrollsyfte. Examinationen kan ske i form av individuell
skriftlig eller muntlig tentamen, genom examinationsuppgifter som löses individuellt eller i
grupp, genom seminarier samt genom bedömning av kunskaper och färdigheter som studenten
tillägnat sig under den verksamhetsförlagda utbildningen.
Klinisk utbildning
Den kliniska utbildningen består av klinisk färdighetsträning och examination, fältstudier och
VFU. Fältstudier och VFU är den del av utbildningen som äger rum inom sjukhus och andra
vårdinrättningar. Där ges studenten möjlighet att öva sin förmåga att, utifrån
forskningsbaserade kunskaper, självständigt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad
med varierande svårighetsgrader. Studenten ges också möjlighet att öva sin förmåga till
samarbete, samverkan och informationsutbyte med andra professionella inom och utanför den
egna organisationen. I programmet ingår klinisk utbildning 30,5 hp, varav 19,5 hp fältstudier
och VFU.
Examensbenämning

Ingen examen

Förkunskaper

Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz. Av
Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor.
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för
grundnivå, Svenska 3, med lägst betyget E.

Studentinflytande

Utbildningsråd ska knytas till utbildningsprogrammet. Utbildningsledaren ska ingå i rådet och
vara ordförande och sammankallande. Utbildningsrådets syfte är att ge studenter och
företrädare för yrkesliv/samhälle inflytande över utbildningsprogrammen.

Årskurs 1
Period

Kurskod

Benämning

Fördjupning

Poäng

1:1

OMG514

Omvårdnad som vetenskap och
sjuksköterskans arbetsområde inom svensk
hälso- och sjukvård

G2F

6 hp

Omvårdnad

1:1

MVG501

Mikrobiologi, farmakologi och
läkemedelsberäkning

G2F

6 hp

Medicinsk
vetenskap

1:2

OMG516

Etik, kommunikation samt klinisk
färdighetsträning

G2F

6 hp

Omvårdnad

1:2

OMG515

Vård och omvårdnad vid ohälsa och
sjukdom I

G2F

6 hp

Omvårdnad

1:2

OMG517

Klinisk utbildning inom primärvård och

G2F

6 hp

Omvårdnad
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Område

psykiatri
1:3

OMG518

Klinisk utbildning inom kommunal vård och
omsorg

G2F

6 hp

Omvårdnad

1:3

OMG519

Vård och omvårdnad vid ohälsa och
sjukdom II

G2F

6 hp

Omvårdnad

1:4

OMG520

Klinisk utbildning med fokus på komplexa
omvårdnadsbehov

G2F

18 hp

Omvårdnad
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