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Efter slutförd utbildning ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för
behörighet som sjuksköterska i Sverige.
Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och
sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
- visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning ska studenten
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera
vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om
läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande
arbete,
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och
frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande
uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och
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behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar
dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att
diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra
till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens.
Innehåll och
upplägg

Programmet för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land
utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng (40 veckor). Programmet består av
teoretiska kurser om motsvarande 28 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
motsvarande 27 högskolepoäng samt klinisk färdighetsträning motsvarande 5 högskolepoäng.
Programmet är uppdelat i åtta kurser och bedrivs som campusutbildning. I utbildningen ingår
både teoretisk och klinisk undervisning. 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 olika vårdverksamheter inom Region
Gävleborg.
Undervisning
Det pedagogiska synsättet bygger på att allt 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 kunskapsmomenten som kurserna innehåller ska integreras till
användbara kunskaper och färdigheter hos varje individ. 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. Olika
undervisnings- och arbetsformer ska träna studenten i ett aktivt sökande efter kunskap, kritiskt
tänkande och reflektion. 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. Examination sker i samtliga kurser och anpassas
till kursens lärandemål. 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 VFU. VFU är den del av
utbildningen som äger rum inom sjukhus och andra vårdinrättningar. I VFU 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 32 hp, varav 27 hp är 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
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- Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för
grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/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

OMG610

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

G2F

10,5 hp

Omvårdnad

1:1

MVG611

Farmakologi och läkemedelsberäkning

G2F

4,5 hp

Medicinsk
vetenskap

1:2

OMG613

Lärande och ledarskap

G2F

4,5 hp

Omvårdnad

1:2

OMG614

Verksamhetsförlagd utbildning inom
primärvård och psykiatri

G2F

6 hp

Omvårdnad

1:2

OMG612

Vård och omvårdnad vid ohälsa och
sjukdom I

G2F

6 hp

Omvårdnad

1:3

OMG616

Verksamhetsförlagd utbildning inom
kommunal vård och omsorg

G2F

6 hp

Omvårdnad

1:3

OMG615

Vård och omvårdnad vid ohälsa och
sjukdom II

G2F

7,5 hp

Omvårdnad

1:4

OMG617

Verksamhetsförlagd utbildning inom
medicin, kirurgi eller geriatrik

G2F

15 hp

Omvårdnad
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Område

