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Information om specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre 

 Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre, är en akademisk yrkesutbildning på 

avancerad nivå som leder till en specialistsjuksköterskeexamen och som även ligger till grund för en 

generell examen i omvårdnad på magisternivå. Programmet omfattar 60 högskolepoäng (hp) varav 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 9 hp. Utbildningen genomförs på halvfart under två år och 

är nätbaserad. Utbildningen ger en fördjupning inom huvudområdet omvårdnad, för att 

sjuksköterskan självständigt ska kunna leda, planera och bedriva utveckling inom området. 

Specialistsjuksköterskans arbetsområde omfattar hälsofrämjande och förebyggande insatser samt 

omvårdnad till äldre personer med komplexa vårdbehov. I programmet integreras kunskaper från 

omvårdnad, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.  

 Utbildningen drivs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Jönköping University, 

Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad och Högskolan Väst. På så sätt tas varje lärosätes specifika 

ämnes- och akademiska kompetens tillvara, vilket främjar kvalitetsutveckling och nationell 

samverkan. Ingående kurser i programmet; 

• Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre 7,5 hp (Jönköping University) 

• Personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt vid vård av äldre 7,5 hp 
(Linnéuniversitet) 

• Komplexa ohälsotillstånd hos äldre 7,5 hp varav 3 hp VFU (Högskolan Väst) 

• Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre 7,5 hp (Högskolan Väst) 

• Palliativ vård till äldre med komplexa vårdbehov 7,5 hp varav 3 hp VFU (Högskolan i 
Kristianstad) 

• Självständigt arbete (examensarbete) inom omvårdnad med inriktning vård av äldre 15 hp 
(samtliga lärosäten) 

• Organisation, ledning och utveckling med inriktning vård av äldre 7,5 hp varav 3 hp VFU 
(Göteborgs universitet) 
 

Beskrivning av VFU i specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av äldre 

Inom programmet utgörs 9 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna är förlagd till de 

trekurserna Komplexa ohälsotillstånd hos äldre och Palliativ vård till äldre med komplexa vårdbehov 

(kurs 3 och 5 inom programmet) samt under utbildningens allra sista kurs Organisation, ledning och 

utveckling av omvårdnad för äldre (kurs 7 inom programmet) där respektive kurs består av 3 hp VFU. 

När det gäller kurs 7 omfattar VFU ett förbättringsarbete som med fördel kan genomföras på den 

egna arbetsplatsen. 

När det gäller kurs 3 och 5 examineras flera av lärandemålen i VFU och den kommer att förläggas till 

en specifik verksamhet som lärosätet har eller skriver avtal med/gör en överenskommelse med, 

avtal/överenskommelse tecknas på samma sätt som ovan även för kurs 7 som genomförs på den 

egna arbetsplatsen. Eftersom utbildningen är nätbaserad och studenterna kommer från ett stort 

geografiskt område, kommer vi i möjligaste mån att försöka förlägga VFU inom verksamheter i 

studenternas närområde.  

Bedömningen av VFU sker i form av trepartssamtal med student, handledare i VFU verksamheten 

och den examinerande/bedömningsansvarige lärare som studenten har vid det lärosäte som denne 

är antagen till. I kurs 7 sker trepartssamtalet mellan student, vårdenhets/enhetschef och 

examinerande/bedömningsansvarige lärare.  
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Målsättningen är att studenternas huvudsakliga handledare ska ha specialistsjuksköterskekompetens 

inom vård av äldre eller annan relevant specialistsjuksköterskekompetens samt en magisterexamen.  

Komplexa ohälsotillstånd hos äldre Ansvarigt lärosäte: Högskolan Väst (Kurs 3) 

VFU under kursen Komplexa ohälsotillstånd hos äldre kan vara förlagd till särskilt boende, 

hemsjukvård, kortvårdsavdelningar, primärvård med specialistsjuksköterska vård av äldre, geriatrisk 

vårdavdelning eller liknande. VFU är företrädesvis förlagd under kalendervecka 6-9 och motsvarar 8 

arbetsdagar på heltid. 

Under VFU examineras flera av kursens lärandemålen i form av individuell bedömning enligt 

fastställda kriterier (formulär) vid ett trepartssamtal (3 hp). Övriga kursmål examineras genom två 

skriftliga, individuella inlämningsuppgifter (4,5 hp).   

Lärandemål i kursen Komplexa ohälsotillstånd hos äldre vänligen se aktuell kursplan.  

Palliativ vård till äldre med komplexa vårdbehov Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 

(Kurs 5) 

VFU under kursen Palliativ vård till äldre med komplexa vårdbehov kan vara förlagd till Avancerad 

Sjukvård I Hemmet (ASIH), palliativ vårdavdelning eller motsvarande verksamheter. Eftersom VFU 

riktar sig till målgruppen äldre är det viktigt att verksamheterna vårdar äldre personer dvs inte enbart 

riktar sig till yngre personer. VFU är företrädesvis förlagd under kalendervecka 39–42 och motsvarar 

under kursen 8 arbetsdagar på heltid. Under VFU examineras flera av lärandemålen i form av 

individuell bedömning enligt fastställda kriterier (formulär) vid ett trepartssamtal (3 hp).  Övriga 

lärandemål examineras genom tre skriftliga, individuella inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i 

gruppdiskussioner (4,5 hp).   

Lärandemål i kursen Palliativ vård till äldre med komplexa vårdbehov vänligen se aktuell kursplan.  

Organisation ledning och utveckling med inriktning vård av äldre Ansvarigt lärosäte: 
Göteborgs universitet (Kurs 7) 
 

VFU under kursen Organisation, ledning och utveckling med inriktning vård av äldre är företrädesvis 

förlagd till studentens egen arbetsplats, under förutsättning att den omfattar vård av äldre personer. 

Anledningen till valet av den egna arbetsplatsen som VFU arena är strategiskt. VFU i kurs 7 omfattar 

ett förbättringsarbete av vården där det är en fördel om detta dels kommer den egna arbetsplatsen 

till gagn, dels att den blivande specialistsjuksköterskans kompetens på detta sätt blir synliggjort för 

chefer och medarbetare. VFU är kursövergripande och motsvarar 8 arbetsdagar på heltid, företrädes 

förlagt under kalendervecka 13-22. 

VFU utgör grund för planering, genomförande, utvärdering och spridning av ett förbättringsarbete till 

gagn för den äldre personen inom vård och omsorg. Tre avstämningar görs under kursen avseende 

delprov 1 som är en individuell skriftlig uppgift avseende förbättringsarbetets planering, 

genomförande och resultat. Samtliga lärandemål examineras under delprov 1 (4,5 hp). 

Förbättringsarbetet, delprov 2, genomförs inom ramen för VFU och följs upp enligt fastställda 

kriterier (formulär) vid ett trepartssamtal (3 hp). 

Lärandemål i kursen Organisation, ledning och utveckling med inriktning vård av äldre vänligen se 
aktuell kursplan.  

Individuell VFU-plan 
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En individuell VFU-plan upprättas för varje student i diskussion mellan student och mentor. Denna 
plan ska utgå från lärandemålen i respektive kurs. Den individuella VFU-planen kommer i sin tur att 
utgöra grund för diskussioner med VFU-samordnaren vid respektive lärosäte. I planen bör önskemål 
om geografisk plats, ev. inriktning på verksamhet och önskemål om förläggning av VFU framgå.  

 


