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SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN

POSTGRADUATE DIPLOMA IN SPECIALIST NURSING
Specialistsjuksköterskeexamen utfärdas med fyra inriktningar:
Anestesisjukvård, 60 hp
Anaesthetic Care
Intensivvård, 60 hp
Intensive Care
Vård av äldre, 60 hp
Elderly Care
Distriktssköterska, 75 hp
Primary Health Care
Utbildningsnivå
Specialistsjuksköterskeexamen avläggs på avancerad nivå.
Mål enligt högskoleförordningen
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.
Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings‐ och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och
sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård‐ och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
– visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera
vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
– visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
– visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande
arbete,
– visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar
och situationer,
– visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive
vård i livets slutskede,
– visa vårdpedagogisk förmåga.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall 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.
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Inriktningsspecifika mål
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård ska studenten också
- visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och
sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten också
- visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och
patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska
åtgärder, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs
för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och
sjukdomskomplikationer, och
- visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och
rehabilitering.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs
för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och
sjukdomskomplikationer,
- visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos
patienter, och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.
Examensfordringar
Nationella krav enligt högskoleförordningen
Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där
examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av
utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.
Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete).
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Utöver Högskoleförordningens nationella krav ställer Högskolan i Gävle följande preciserade krav:

Inriktning Anestesisjukvård fordrar:
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Inriktning Intensivvård fordrar:
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Inriktning Vård av äldre fordrar:

- ett självständigt arbete (examensarbete) i form av kursen Fördjupningsarbete inom vård av äldre, 7.5
hp (kurskod OMA306) och Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 7,5 hp.

Eller
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Inriktning Distriktssköterska fordrar:
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt

- Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 7,5 hp.
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