
 

                      

Till arbetsgivare/motsvarande 

Information om specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre 

 Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre, är en akademisk yrkesutbildning 

på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i 
omvårdnad. Programmet omfattar 60 högskolepoäng (hp) varav verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) utgör 9 hp. Utbildningen ger en fördjupad kunskap inom huvudområdet 
omvårdnad till grund för specialistsjuksköterskans självständiga arbete och utveckling av 

området. Specialistsjuksköterskans arbetsområde omfattar förebyggande insatser samt 

omvårdnad till äldre personer med komplexa vårdbehov. I programmet integreras kunskaper 
från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. Utbildningen 

genomförs på halvfart under två år och är helt nätbaserad. Nätbaserad studieform innebär att 
studenten till stor del själva kan planera sina studier, viss undervisning är tidsbunden. Det är 

dock viktigt att poängtera att även om det inte finns något traditionellt undervisningsschema 

så omfattar utbildningen VFU, inspelade föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och 
gruppdiskussioner motsvarande studier på halvfart, vilket förutsätter att studenten har 

möjlighet att avsätta ca 20 timmar/vecka till studier. 
 

 Utbildningen drivs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Jönköping University, 

Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad och Högskolan Väst. Genom detta samarbete tas 
varje lärosätes specifika ämnes- och akademiska kompetens tillvara, vilket främjar 

kvalitetsutveckling och nationellt samarbete. 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 (Linnéuniversitetet) 

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

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

• Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov 7,5 hp (Högskolan Kristianstad) 

• Självständigt arbete/ examensarbete i omvårdnad med inriktning vård av äldre 15 hp 

(samtliga lärosäten) 

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

  

Studierna kännetecknas av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning och 

reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, 
seminarier och föreläsningar. Genom hela utbildningen hålls en arbetslivsnära profil där teori 

och praktik integreras genom att teoretiska frågeställningar studeras och omsätts i praktisk 
handling eller genom att autentiska komplexa situationer/problem analyseras och studeras 

teoretiskt. I utbildningen ingår ett självständigt examensarbete som studenten lämpligen kan 

genomföra utifrån den egna verksamhetens behov av utveckling inom området vård av äldre. 
Det självständiga examensarbetet ligger också till grund för det kliniskt förankrade 

förbättringsarbete som avslutar utbildningen. Du som arbetsgivare/motsvarande uppmuntras 
engagera dig i studentens val av självständigt arbete samt förbättringsarbete så att arbetet kan 

komma både studenten, verksamheten och den äldre personen till godo. Efter examen finns 

möjlighet att söka en kurs i förskrivningsrätt. 
 

Kontakt: 
Göteborgs universitet: Zahra Ebrahimi zahra.ebrahimi@gu.se  

Högskolan Kristianstad: Ingela Beck ingela.beck@hkr.se  

Linnéuniversitet: Ingrid Djukanovic ingrid.djukanovic@lnu.se 
Jönköping University: Therese Bielsten therese.bielsten@ju.se  

Högskolan Väst: Christèl Åberg christel.aberg@hv.se  
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