Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskans
profession –
omvårdnadens grunder

Sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp
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7,5 hp

15 hp

TERMIN 1
HOPG18 Omvårdnad – profession,
ämne och vetenskap

HMYG19 Människans fysiologi och
anatomi för sjuksköterskor

Helfart och sedan halvfart

Helfart

7,5 hp

TERMIN 2

HTAK18 Tillämpad
fysiologi och anatomi inom
praktisk omvårdnad, Halvfart
7,5 hp

HPFK19 Personcentrerad omvårdnad,
vårdande förhållningssätt och
kommunikation

HMVG19 Mikrobiologi, vårdhygien och
immunologi för sjuksköterskor

Forts.. Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, Halvfart
3 hp

4,5 hp

HPSG18 Psykologi för sjuksköterskor
Halvfart

15 hp

HPRK19 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet
VFU PERIOD
INGÅR*

Spärr finns
för start år 2

15 hp

HOSN19 Omvårdnad vid sviktande hälsa, Halvfart

VFU PERIOD
INGÅR*

VFU PERIOD
INGÅR*

15 hp

HSFN19 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, Halvfart
4,5 hp

TERMIN 4
HHFN10
Hälsa och välfärd
i ett föränderligt
samhälle

4,5 hp

HPON10 Palliativ omvårdnad

4,5 hp

9 hp

HGGN10 Gerontologisk och
geriatrisk omvårdnad

VFU PERIOD
INGÅR*

VFU PERIOD
INGÅR*

7,5 hp
VFU PERIOD
INGÅR*

HPSN10 Psykiatrisk omvårdnad

HHHN10
Hälsa och
hälsoproblem hos
barn och familjer

VFU PERIOD
INGÅR*

Spärr finns
för start år 3

Den självständiga och
professionella sjuksköterskan

TERMIN 5

HKAN10 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad

7,5 hp

HLTN10 Ledarskap och
teamsamverkan
inom omvårdnad

7,5 hp
VFU PERIOD
1/6 KLASS

VFU PERIOD
1/6 KLASS

VFU PERIOD
1/6 KLASS

HIEN10 Innovationer, Entreprenörskap och Informatik inom Samskapande omvårdnad

TERMIN 6

HSPN11 Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden

VFU PERIOD
1/6 KLASS

VFU PERIOD
1/6 KLASS

VFU PERIOD
1/6 KLASS

7,5 hp

HVON10
Vetenskaplig teori och metod för
evidensbaserad omvårdnad
Startar webben v. 39-50 alt. 8 - 19
Startar på campus v. 51-3 alt. 20-23

7,5 hp
15 hp

VFU PERIOD
INGÅR*

HEXP11 Omvårdnad, examensarbete

15 hp

* VFU periodens placering under terminen kan komma att ändras

Att stärka människans hälsa sjuksköterskans professionella
omvårdnad

TERMIN 3

Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp

Genom utbildningen finns spärrar. Dessa spärrar finns

Internationella utbyten sker under termin 4. Därför

mellan uppflyttning mellan år.

genomförs utbildningen i denna termin huvudsakligen på
engelska. Svensk eller engelsk kurslitteratur kan ibland

•
•

För att börja år 2 (termin 3) krävs godkänd

väljas. Tentamen skrivs på engelska men studenten får svara

termin 1 samt genomgången termin 2.

på svenska. Detsamma gäller för inlämningsuppgifter där

För att börja år 3 (termin 5) krävs godkänd

instruktionen skrivs på engelska men inlämningen

termin 1-3 samt genomgången termin 4

kan skrivas på svenska.

(eller motsvarande vid utlandstudier).
•

Inresande studenter ingår i befintliga studiegrupper.

Studenter antagna till studiegrupp Värnamo respektive Eksjö

Detta leder till viss internationalisering även på

följer sin studieplan med antagning 1 gång/år. Om spärrar ej

hemmaplan för de studenter som inte har
möjlighet till utbyten.

nås innebär detta att studenten får vänta två terminer på att
starta år 2 respektive 3. Studenten får alltså inte återuppta

•

Utresande studenter förväntas läsa liknande kurser

sina studier i studiegrupp Jönköping som har intag 2 gånger/

under utbyte. Denna planering ombesörjs i samråd

år. Detta innebär i realiteten att studenter som hör till:

med kontaktlärare för aktuellt partneruniversitet.
Individuella studieplaner upprättas för dessa

•

Studiegrupp Värnamo och inte klarar spärren inför år

studenter i relation till terminstider och spärr mot

2 (eller år 3) med start hösttermin startar

år 3 (termin 5) i samarbete med studievägledare.

år 2 (eller år 3) påföljande hösttermin.
•

Studiegrupp Eksjö och inte klarar spärren inför
år 2 (eller år 3) med start vårtermin startar
år 2 (eller år 3) påföljande vårtermin.

