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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet:
l
l
l

l
l

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande
Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande
Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders
heltidstjänstgöring
Svenska B/Svenska 3
Engelska A/Engelska 5

Programbeskrivning
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård syftar till att utbilda
kvalificerade och självständiga specialistsjuksköterskor som i olika kontext kan främja
psykisk hälsa samt bedriva och utveckla vård och omvårdnad.
En central del i programmet inbegriper en fördjupad kunskap och färdighet avseende det
etiska förhållningssättet och den etiska kompetensen i relation till patient, närstående och
kollegor. Utmärkande är även utvecklingen av samtalskompetens, självkännedom samt
ett fokus på patienters och närståendes upplevelser och berättelser. I programmet ingår
även frågeställningar relaterade till hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.
Programmets huvudområde är vårdvetenskap och därtill sker även en
kunskapsinhämtning från andra områden så som medicinsk vetenskap, vårdpedagogik
och vårdpsykologi. Utbildningen inbegriper både teoretiska och kliniska moment som
integreras i syfte att bidra till specialistsjuksköterskans förmåga till att förstå och
problematisera verklighetsbaserade frågeställningar i en föränderlig vårdverksamhet.

Mål
Centrala examensmål för Specialistsjuksköterskeexamen enligt Högskoleförordningen.
Studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta
som specialistsjuksköterska.
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Kunskap och förståelse
För Specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:
l

l

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, och
visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För Specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:
l

l
l

l

l

l

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 skall studenten:
l
l

l

l

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.
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

För Specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård skall studenten:
l
l
l

visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov.
visa förmåga att möta människor i kris.
visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling,
habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.

Lokala programspecifika mål
För specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård skall studenten dessutom:
l

visa förmåga att samtala utifrån olika perspektiv och utveckla samtalskompetens.

Innehåll och struktur
Programöversikt
Programmet specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård omfattar 60
högskolepoäng och är organiserat för halvfarts samt kvartsfartsstudier. Programmet
genomförs som en webbaserad distansutbildning med vissa campusförlagda träffar och
innehåller 15 hp verksamhetsförslagd utbildning. Kursernas inbördes ordning kan variera
inom respektive läsår.
Kurser eller delkurser inom programmet kan komma att ges på engelska.
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Studenter som är antagna till programmet på halvfart läser enligt följande
programöversikt:
År 1:
Vårdvetenskapliga fundament, 7.5 hp* A1N
Kursen inbegriper existentiella fenomen och etiska frågeställningar av betydelse för
psykisk hälsa och ohälsa, mänskliga rättigheter samt vårdande.Tillämpning av
livsvärldsteori och systemisk teori ingår i relation till den egna professionella
utvecklingen. Kursen omfattar 3.5 hp verksamhetsförlagd utbildning.
Vetenskapliga metoder, 7.5 hp* A1N
Kursen innehåller informationssökning, vetenskaplig teori och metod av relevans för
vårdvetenskap samt forskningsetik. En central del av kursen består av utarbetning av
skriftlig projektplan.
Psykisk hälsa och ohälsa I, 15 hp* A1N
Kursen innehåller olika aspekter och perspektiv på psykisk hälsa och ohälsa samt på
vårdprocess, omvårdnad och behandling. Inom ramen för kursen ingår utveckling av
färdigheter inom handledning, teamarbete och samverkan. Kursen inbegriper även
utveckling av självkännedom i relation till professionella färdigheter. Kursen omfattar 7.5
hp verksamhetsförlagd utbildning.
År 2:
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp* A1E
I kursen genomförs en utarbetning av vetenskapligt arbete samt försvar och granskning
av vetenskapligt arbete.
Psykisk hälsa och ohälsa II, 7.5 hp* A1F
Kursen syftar till att utveckla det professionella förhållningssättet, färdigheter i ledarskap
samt samtalskompetens. En central del i kursen utgörs av att planera ett
förbättringsarbete. Kursen omfattar 4 hp verksamhetsförlagd utbildning.
Valfri kurs, 7.5 hp.
Kursen syftar till att ge fördjupade eller breddade kunskaper inom vetenskapsområden
av relevans för yrkesutövningen som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.
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Självständigt arbete (examensarbete), 7.5 hp* (av 15 hp). A1E
I kursen genomförs en utarbetning av vetenskapligt arbete samt försvar och granskning
av vetenskapligt arbete.
År 4:
Självständigt arbete (examensarbete), 7.5 hp* (av 15 hp) A1E
I kursen genomförs en utarbetning av vetenskapligt arbete samt försvar och granskning
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Psykisk hälsa och ohälsa II, 7.5 hp* A1F
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*= Kurs i huvudområdet Vårdvetenskap
= Kurs inom vetenskapsområden av relevans för yrkesutövningen som
specialistsjuksköterska, inriktning psykiatrisk vård
Samhällsrelevans
Samverkan med samhället, hälso och sjukvård samt omsorg sker fortlöpande genom
utbildningen, dels genom föreläsningar och seminarier med representanter för föreningar
och kliniskt verksam personal och dels genom verksamhetsförlagd utbildning. Genom
integrering av teori, vetenskap och klinisk träning främjas möjligheterna till att förstå,
problematisera och förhålla sig till ett föränderligt samhälle i syfte att medverka till en
hållbar utveckling.
Verksamhetsförlagd utbildning genomförs inom regionens hälso och sjukvård samt i
kommunal vård och omsorg. Utbildningen kan genomföras på annan ort än studieorten
under förutsättning att studieplatsen uppfyller universitetets aktuella kvalitetskriterier.
Internationalisering
Programmet utbildar för yrkesverksamhet i en global arbetsmarknad där studenters
rörlighet stimuleras. Vid Linnéuniversitetet och Fakulteten för hälso och livsvetenskap
finns avtal med utländska lärosäten som studenten kan använda. Utlandsstudier ska
planeras i samråd med programansvarig och fakultetens internationella samordnare.
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Perspektiv i utbildningen
Programmet verkar för att utbilda specialistsjuksköterskor med en explicit
vårdvetenskaplig och etisk grund med beredskap att bidra till en hållbar utveckling
beträffande individers, familjers och gruppers psykiska hälsa i ett samhälle präglat av
mångfald och av nationell och internationell samverkan.
Evidensbaserad kunskap ur ett professionellt och interprofessionellt perspektiv är central
i utbildningen och lägger grunden för studenters medvetenhet om en hållbar och
kvalitativ god vård och omvårdnad.
Psykisk hälsa och ohälsa och dess samband med genus och ålder samt kulturell och
nationell tillhörighet beaktas konsekvent under utbildningen.

Kvalitetsutveckling
Programansvarig ansvarar för att programmet håller en hög nationell och internationell
nivå, uppfyller förväntningarna på dagens och morgondagens arbetsmarknad och
kriterierna för akademiska studier, samt förbereder för master och forskarutbildning.
Kvalitetsgranskning av programmet görs årligen i programråd (en lärare, två studenter,
två externa representanter från verksamheterna och programansvarig).
Efter varje genomförd kurs sker kursvärdering och efter genomförd utbildning sker
programvärdering. Resultat av värderingarna samt eventuella förslag till förändringar
och åtgärder återförs till studenterna. Sammanställningar av kurs och
programvärderingar arkiveras och finns tillgängliga på universitetet.

Examen
Efter avklarade studier på programmet samt då avklarade studier motsvarar de
fordringar som finns angivna i Högskoleförordningens examensförordning samt i den
lokala examensordningen för Linnéuniversitetet kan studenten ansöka om examen. De
som fullföljt Specialistsjuksköterskeprogrammet  inriktning psykiatrisk vård kan erhålla
följande examina:
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning psykiatrisk vård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Psychiatric Care
Examensbevisen är tvåspråkiga (svenska/engelska). Tillsammans med examensbevisen
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
Utöver Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård kan följande examen
erhållas:
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Vårdvetenskap
Master of Science in Caring Science (60 credits)
Main field of study: Caring Science
Verksamhetsförlagd utbildning samt valfri kurs kan ske utanför studieorten vilket kan
medföra extra kostnader för studenten.

