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INLEDNING  
 

”I början var jag bara en liten ärta som inte kunde göra någonting. 
Från början blev jag livrädd när patienterna försämrades. 
Jag hade inte någon aning om vad jag skulle göra. Nu vet jag 
hur jag skall göra när någon patient blir dålig. Jag har lärt mig 
jättemycket. Nu är jag sjuksköterska (Petra)” (Ohlsson, U, 2009, sid 11)  

 
Så inleder Ulla Ohlsson (2009) sin avhandling om vägen in i ett nytt yrke. Som lärare på 
Hälsouniversitetets sjuksköterskeutbildning möter jag ett stort antal studenter och många gör 
samma resa som Petra. Det har väckt mitt intresse att göra den här studien och ta reda på i 
vilken grad studenterna på fyra olika sjuksköterskeutbildningar upplever att utbildningen ger 
den förberedelse som behövs för att klara av att arbeta som sjuksköterska.  
 
 
SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGENS HISTORIA 
 
De två första utbildningarna till sjuksköterska startade i Stockholm redan 1851 vid det som 
idag heter Ersta Diakonianstalt och Sophiahemmet. Då utbildades kvinnor från de högre 
samhällsskikten och utbildningen hade en stark religiös inverkan och syftade till att kristna 
kvinnor skulle bli sjuksköterskor. Sjuksköterskeyrket ansågs vara ett kall som krävde hög 
moral. Utbildningen har sedan den startade på Ersta genomgått stora förändringar och genom 
högskolereformen som kom 1977, blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning och 
sjuksköterskans yrkesroll har gått från att vara assistent till att vara akademiker (Ohlsson, 
2009). 
 
Denna utveckling kan liknas vid ett paradigmskifte, som enligt Thomas Kuhn kan beskrivas på 
följande sätt; ”paradigm är de erkända landvinningar som för en tid står som modeller för 
problem och lösningar för en speciell vetenskap”. Utbildningen har gått från att vara 
pragmatisk till akademisk (Kuhn, 1997). 
 
Sjuksköterskeutbildningen är idag en treårig högskoleutbildning som omfattar 120 poäng. 
Grundläggande mål enligt Högskolelagen (utfärdad 1992:1434) med senare ändringar 
föreskrivs ( i 1 kap 9 §) följande: ”Den grundläggande utbildningen ska utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att 
självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område 
som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till 
informationsutbyte på vetenskaplig nivå (Högskolelagen 1992:1434).  
 
Sjuksköterskestudenterna ska under sin utbildning tillägna sig kunskaper som tillgodoser två 
olika slag av examina; den akademiska examen som följer högskolelagen, samt yrkesexamen 
som följer riktlinjer för det specifika yrket. Utbildningen ska ha sin grund i vetenskap och 
beprövad erfarenhet och innebär ett nytt sätt att förhålla sig till olika kunskapsformer i högre 
utbildning. Teoretiska och praktiska former av kunskap ska integreras med varandra i 
yrkesförberedande utbildningar så att studenterna ges möjlighet att utveckla både vetenskapligt 
förhållningssätt och relevant yrkeskompetens. Högskoleverket har i sina utvärderingar påträffat 
integrationsproblematik mellan innehållet i de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda 
momenten i sjuksköterskeutbildningen. Denna problematik handlar framför allt om att de 
verksamhetsförlagda utbildningsmomenten inte teorianknyts i tillräcklig hög grad. Lindberg-
Sand (1996) menar att det inte bara är utbildningstiden som kännetecknas av viss problematik 
utan också att de nyutexaminerade sjuksköterskornas första tid i yrket kan liknas vid ett 
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”stålbad”. De drabbas av en reality-shock när de lämnat utbildningen och börjat arbeta som 
sjuksköterskor (Ohlsson, 2009).  
 
Innehållet i den svenska sjuksköterskeutbildningen speglar den historiska kontexten men även 
de olika inriktningar som under utbildningens framväxt har varit styrande. Det lyfter Lilja 
Andersson (2007), fram i sin avhandling, ”Vägar genom sjuksköterskeutbildningen”och dessa 
inriktningar återspeglas i de spänningsfält som kan synas mellan:  
-den traditionella yrkesexamen som gått via att yrket är ett kall och en självständig 
professionell yrkesroll 
-högskoleförlagd teoretisk utbildning och verksamhetsförlagd utbildning med framför allt 
praktik 
-huvudämnet omvårdnad som vuxit fram som ett nytt ämne under de senaste 25 åren och det 
sedan tidigare befästa stödämnet medicinsk vetenskap. 
Lilja Andersson använder begreppet spänningsfält i syfte att illustrera de delar som kan 
uppfattas stå i motsats till varandra (Lilja Andersson, 2007). 
 
Det totala sjukskrivningstalet har drastiskt ökat i Sverige under den senare delen av 90-talet 
enligt Riksförsäkringsverket 2003 (Gustafsson et al 2007:1). Den ökade andelen yngre kvinnor 
bland de sjukskrivna är en oroande faktor men också överrepresentationen av 
långtidssjukskrivningar inom kommuner och landsting. Vid analys av arbetsmiljöstatistik och 
antalet sjukskrivna indikeras att lärare och sjuksköterskor utgör speciellt utsatta grupper. 
Utifrån olika undersökningar som gjorts har det framkommit att sjuksköterskor upplever 
oklarhet både när det gäller yrkesroll och funktion samt att arbetet i sig rymmer avsevärda 
påfrestningar.  En fråga forskarna ställer sig är i vilken utsträckning dagens 
sjuksköterskeutbildning ger en adekvat yrkesmässig förberedelse inför den verklighet den 
nyutexaminerade sjuksköterskan ställs inför. Under år 2002 inleddes en studie, den så kallade 
LUST-studien (en Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro) med anledning av 
att vissa yrkesgrupper, däribland sjuksköterskor, drabbas av stressrelaterad ohälsa som leder till 
långvarig sjukskrivning. Fram till 2006 har det genomförts fem årliga mätningar. Analyser av 
detta arbete har återkommande visat på variationer över lärosäten (Gustavsson et al 2007:1).  
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie har två infallsvinklar. Den ena är att utröna i vilken grad studenterna 
upplever att utbildningen ger dem den förberedelse som behövs för att klara det professionella 
arbetet, det andra är att jämför detta mellan fyra utbildningsorter. Studien har genomförts  
genom  enkät som består av åtta målrelaterade påståenden. Respondenterna har svarat om de 
Instämmer helt till Instämmer inte alls, samt i vilken grad målet i påståendet är Viktigt eller 
Oviktigt. 
De åtta målrelaterade påståendena har ställts till sjuksköterskor som varit färdiga i ett år:  
 
Grundutbildningen har… 
– gett Dig goda förutsättningar för att arbeta som sjuksköterska (1a) Oviktigt/Viktigt mål (1b) 
– bidragit till att utveckla Din förmåga till samarbetet med andra yrkesgrupper/kollegor inom 
vårdarbetet (2a) Oviktigt/Viktigt mål (2b) 
– bidragit till att utveckla Din förmåga att utöva ett bra ledarskap i vården (3a) Oviktigt/Viktigt 
mål (3b) 
– hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att kommunicera med patienter (4a) Oviktigt/Viktigt 
mål (4b) 
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– bidragit till att utveckla Din vilja till ett livslångt lärande (5a) Oviktigt/Viktigt mål (5b) 
– bidragit till Din vilja att forska (6a) Oviktigt/Viktigt mål (6b) 
– hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att ta hand om akut sjuka patienter (7a) Oviktigt/Viktigt 
mål (7b) 
– hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att utöva förebyggande hälsovård (8a) Oviktigt/Viktigt 
mål (8b)  
I den teoretiska bakgrunden belyses därefter de åtta områden samt en kort beskrivning av 
respektive utbildningsort och de kursplaner som gällde för utbildningen då uppsatsen startade.  
 
 
METOD 
 
URVAL 
 
I studien ingår samtliga sjuksköterskor som gått sin grundutbildning i Jönköping, Kalmar, 
Linköping och Norrköping/Nyköping och som avslutat sina studier i januari respektive juni 
2007. De tre utbildningsorterna i Östergötland tillhör Linköpings universitet. Att de inte är 
sammanslagna i den här undersökningen beror på att Linköping vid tiden för studien hade sin 
inriktning mot akutsjukvård och Norrköping/Nyköping hade sin inriktning mot äldrevård. 
Utbildningen i Nyköping är en filial till Norrköping, som drivs som distansutbildning, och 
respondenterna från dessa två orter är därför sammanslagna. Kontakt togs med ansvarig på de 
fyra utbildningsorterna för att få godkännande att genomföra denna studie. Syftet med att välja 
fyra studieorter är att jämföra utbildningarna. Läkarförbundet har gjort motsvarande studie vid 
landets läkarutbildningar under åren 2000-2004 (Hård af Segerstad, 1998).  
 
En kvantitativ metod valdes i form av enkätstudie då respondenterna är geografiskt utspridda 
och frågorna som används är validerade genom Läkarförbundets studie. Denna studie har utgått 
från syftet med undersökningen, dvs. att ta reda på hur enskilda individer upplever att 
utbildningen förberett dem för att kunna arbeta som sjuksköterska. Dessutom görs en 
jämförelse mellan 4 utbildningsorter och vid två mättillfällen vår- och hösttermin. En fördel 
med enkäter, som respondenterna själva fyller i, är att det enkelt kan skickas ut per brev i stort 
antal på en och samma gång. Enkäter passar också respondenternas behov bättre, eftersom de 
kan besvaras då respondenterna har tid och möjlighet (Bryman, 2002).  
 
 
TIDIGARE FORSKNING 
 
LÄKARENKÄTEN 
 
Läkarförbundet har mellan år 2000 – 2004 genomfört enkätundersökningar på alla sex 
universiteten i Sverige för att studera nylegitimerade läkares bedömning av sin 
grundutbildning. Förutom grundutbildningens kvalitet, arbetsmarknadssituation har läkarna 
tillfrågats om forskning, utlandserfarenhet samt utbildningsmål. Resultaten visar att läkare som 
utbildats vid Hälsouniversitetet i Linköping, med både IPE och PBL, fem år i rad rapporterar 
en signifikant (p < 0,0001) större tillit till att grundutbildningen givit dem interprofessionell 
skicklighet och förutsättningar att kunna samarbeta med andra professioner. Däremot 
framkommer det att deras medicinska kompetens när det gäller akut handläggande av patienter 
inte skiljer sig jämfört övriga läkarutbildningar. Slutsatsen av analysen är att läkarstudenterna 
på HU tillägnat sig en högre interprofessionell kompetens utan att den medicinska 
kompetensen påverkats negativt (Faresjö, 2006). 
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GODA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ARBETA SOM SJUKSKÖTERSKA 
 
Att det kan vara svårt att komma som nyutexaminerad sjuksköterska till sin första arbetsplats är 
ett välkänt fenomen både nationellt och internationellt.  Lindberg-Sand (1996) beskriver det 
som en kulturkrock i bytet från undervisningsmiljön till de krav som ställs i arbetet. Det är 
också en svårighet att hantera krocken mellan de ideal och förväntningar på yrkesrollen som 
byggts upp under utbildningen och vårdens faktiska villkor och krav. Övergångsfasen, det s.k. 
”stålbadet”, kan ses som en specifik yrkeskulturell företeelse och säger något om utbildningen, 
vårdkulturens och de specifika krav som ställs på sjuksköterskans kompetens. (Lindberg-Sand, 
1996).  
 
I avhandlingen ”Första tiden i yrket – från student till lärare”, tar Paulin upp jämförbara 
fenomen som nyutbildade lärare möter vilket visar att den första tiden som lärare präglas av 
tidsbrist och ofta kaotiska situationer. De lärare som ingick i studien upplevde sig som 
ensamma, osäkra och otillräckliga (Fransson i Paulin, 2006). 
 
Studenterna i Lilja Anderssons avhandling lyfte fram den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) som en betydelsefull arena för lärandet där det abstrakta blev konkret. Däremot sågs de 
högskoleförlagda studierna abstrakta och som en väntan på VFU och i det ligger en utmaning 
att få även den högskoleförlagda utbildningen begriplig och meningsfull. För att nå detta mål är 
ett sätt att integrera teoretiska studier med praktiska metodövningar och verksamhetsförlagda 
studier. Det finns olika pedagogiska metoder som är lämpliga för att både konkretisera 
utbildningsinnehållet och göra det meningsfullt. Det kan ske genom att utgå från studentens 
egen erfarenhet och individuella förutsättningar. En sådan metodik är case - metodiken som 
utgår från ett patientfall och knyter samman teori med praktik. Det problembaserade lärandet 
(PBL) kan också bidra till studentens konkretisering genom att metoden ställer krav på 
meningsfulla begripligheter istället för fragmentisering, krav på äkthet och har mer 
verklighetstrogna examinationsformer. Båda dessa pedagogiska metoder har sin utgångspunkt i 
ett autentiskt problem där studenten under eget ansvar får identifiera problemställningar och 
kunskapsbehov. Tidigare studier har visat att studenterna upplever att dessa metoder ställer 
krav på eget ansvar och ger stimulans för lärandet (Lilja Andersson 2007). 
 
Charlotte Silén (2004) beskriver studentcentrerat lärande som en utgångspunkt i de teoretiska 
antaganden om lärande och kunskap som PBL bygger på. Silén illustrerar detta lärande i form 
av pusselbitar som består av förförståelse, undersöka, pröva och motivation. Genom att få syn 
på förförståelsen och att uttrycka vad den innebär är den ena pusselbiten. Den andra 
pusselbiten är undersökning av ett fenomen eller en situation för att komma fram till 
frågeställningar/centrala problem. Detta är förutsättningen för att den som lär utgår från det 
han/hon med sin nuvarande kunskap uppfattar som väsentligt. För att kunna bedöma värdet av 
det man studerar är det viktigt att formulera/pröva den nya kunskapen som då blir den tredje 
pusselbiten. Motivation är drivkraften i lärandet och stimuleras både av inre styrkor och yttre 
stimulans från omgivningen och det är den sista pusselbiten (Silén, 2004). 
 
Att det praktiska arbetet har stor betydelse för att lära sig yrket framkommer i Thunborgs 
avhandling (Thunborg, 1999). Det är viktigt att ha livserfarenhet för att kunna förstå och 
hantera olika situationer. Samtliga sjuksköterskor lyfte också fram vikten av att ”gå bredvid” 
och få handledning som introduktion till arbetet. Nyutbildade sjuksköterskor anser att kunskap 
om både omvårdnadsteorier och beteendevetenskap är grundläggande för yrkesutövningen. 
Detta visar att den första tidens anpassning och underordning övergår i 
självständighet i frågor om vilka kunskaper som anses vara betydelsefulla (Ohlsson, 2009). 
Bredänges (1991) utvärdering när det gäller PBL tar bl. a upp svårigheten med metoden då den 
dels starkt avviker från den traditionella utbildningssituationen som både lärare och studenter 
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präglats av sedan tidigare, dels att den medför vissa problem för lärarna i deras 
kontrollfunktion. När det gäller att bedöma de yrkesverksamma f.d. HU-studenterna visar 
Bredänges utvärdering att PBL har haft vissa märkbara effekter i den meningen att många 
minns metoden som något positivt och att flera tycker att den har påverkat deras yrkesutövande 
på ett gynnsamt sätt (Bredänge, 1991) 
 
Vid Hälsouniversitetet utbildas läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetstearapeuter, 
biomedicinska analytiker och arbetsledare inom social omsorg och utbildningen är starkt 
studentcentrerad. Under 1996 startades ett försöksår med en undervisningsavdelning (KUA) 
där studenter från samtliga sex utbildningsprogram har deltagit i verksamheten. I Margareta 
Fallsbergs (1997) utvärdering av den kliniska undervisningsavdelningen framkom enligt 
handledarna att flertalet studenter har genomgått en snabb mognadsutveckling, blivit mer 
ansvarsmedvetna, säkra och initiativrika. De inneliggande patienterna har fått stor 
uppmärksamhet av tjänstvilliga studenter och handledarna uppfattar patientens situation som 
trygg. Patienterna får mycket träning och rehabiliteras snabbare (Fallsberg, 1997).  
 
 
SAMARBETE MED ANDRA PROFESSIONER 
 
De nyutbildade sjuksköterskornas relation till kollegor och andra yrkesgrupper är ett av de mer 
framträdande problemen under den första tiden i yrket. Hur kollegor förhåller sig till varandra i 
ett verksamhetssystem rör frågor om hur människor förhåller sig till varandra i en specifik 
social praktik och om olika yrkesgruppers inordning i hierarkiska strukturer. Under den första 
tiden i yrket anpassar sig de nyutbildade sjuksköterskorna till de rådande förhållandena och 
försöker motsvara övriga yrkesgruppers förväntningar. För att uppnå acceptans i yrkesrollen är 
det nödvändigt att behärska olika kunskaper. För läkarna i vården innebär det att 
sjuksköterskan ska besitta medicinska kunskaper, s. k påståendekunskap och 
sjuksköterskekollegerna i vården ställer krav på praktiska kunskaper, s. k färdighetskunskap. 
Undersköterskorna ställer krav på att sjuksköterskorna ska kunna avgöra när undersköterskan 
är i behov av stöd och ledning, det vill säga förtrogenhetskunskap som innebär att leda och 
fördela arbetet (Ohlsson, 2009). 
 
Interprofessionellt lärande kan beskrivas som när flera utbildningsprogram lär tillsammans, 
från och om varandra. Hälsouniversitetet (HU) i Linköping startade 1986 och det speciella med 
HU var att olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans i praktiken också skulle genomföra 
vissa moment i sin utbildning tillsammans, den s.k. programintegrationen. Hälsouniversitetet i 
Linköping var genom professor Nils-Holger Areskog först i världen med att ”lära tillsammans 
för att arbeta tillsammans”, enligt WHO`s devis från 1988 i dokumentet ”All together better 
health 2000. Integrationen sker i tre steg och finns i olika delar av utbildningarna. Integrationen 
inleds med kursen Hälsa-Etik-Lärande (HEL 1) del I 8 veckor, därefter Hälsa-Etik-Lärande 
(HEL 2) del II i 2 veckor samt, för läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, tjänstgöring på 
en klinisk utbildningsavdelning (KUA) i 2 veckor. Linköpings universitet var först i världen 
genom att 1996 introducera kliniska utbildningsavdelningar, vilket har efterföljts både 
nationellt och internationellt (Wilhelmsson, 2009).  
 
CAIPE (2001) lyfter fram följande grundprinciper för interprofessionellt lärande: 
interprofessionell utbildning hjälper varje profession att bli bättre genom att träna tillsammans 
med andra professioner. Interprofessionell utbildning hotar inte de deltagande professionerna 
utan bedömer värdet av det särskiljande och behandlar de deltagande professionerna lika. 
Interprofessionell utbildning utvecklar ömsesidigt stöd mellan professionerna, uppmuntrar till 
flexibilitet och förverkligar praktiskt arbete men sätter också hanterbara gränser mellan vars 
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och ens profession (Barr, 2005).   
 
Det viktigaste syftet med interprofessionell utbildning är att patienterna ska få bättre vård och 
omsorg. Det finns mycket som tyder på att inställningen och attityderna till patientens hela 
situation blir bättre vid teamarbete. För att patientens bästa ska uppnås krävs samarbete och 
god kommunikation och detta tränas genom multiprofessionell utbildning. Det pedagogiska 
förhållningssätt som problembaserat lärande står för är en god grund för utbildning i 
teamarbete och arbete i mindre grupper samt skapar förutsättningar för bearbetning och 
reflektion av egna attityder och värderingar (Areskog, 1995). 
 
 
LEDARSKAP I VÅRDEN 
 
I studien ”Vägen in i ett yrke” (2009) framkommer att det innebär problem för de yngre 
kvinnorna att vara arbetsledare. Studien visar att dessa problem har sin grund i sjuksköterskor 
och undersköterskors komplexa relation och att undersköterskor bemöter sjuksköterskorna 
olika beroende på kön och erfarenhetsbakgrund. Unga kvinnor utan erfarenhet av vårdarbete 
osynliggörs och blir ifrågasatta i sin yrkesutövning medan de nyutbildade manliga 
sjuksköterskorna, oavsett ålder, får stöd och ifrågasätts inte i sin yrkesutövning av 
undersköterskorna. En orsak till detta kan vara att sjuksköterskestuderande inte tränar 
tillräckligt på arbetsledning under utbildningen. Relationen mellan de manliga sjuksköterskor 
och kvinnliga undersköterskor är till viss del ett uttryck för den traditionella relation som finns 
i arbetslivet mellan överordnade män och underordnade kvinnor. Vid de situationer då manliga 
sjuksköterskor uttalar sitt stöd för underställda undersköterskor bryts de mönster som 
traditionellt finns mellan överordnade män och underordnade kvinnor. Det betyder att Hälso- 
och sjukvårdens hierarkiska struktur inte får genomslagskraft mellan de unga kvinnliga 
sjuksköterskorna och erfarna undersköterskor och detta visar på ett behov av mentorskap för 
nyutbildade sjuksköterskor. En orsak till detta kan vara att undersköterskan både har 
förtrogenhetskunskap om förhållandena i vårdverksamhet och kunskap om tillvägagångssätt 
som den nyutbildade sjuksköterskan saknar (Ohlsson, 2009). Frågan är om vi ska hålla liv i 
hierarkier? 
 
Linder (1999) beskriver i sin avhandling att studenterna i början av sin utbildning uppfattar 
sjuksköterskerollen som antingen arbetsledare eller expert. Dessa roller skiljer sig åt genom att 
studenterna prioriterar olika aspekter av sjuksköterskans funktion där de ser sjuksköterskan 
som antingen arbetsledare eller expert. Då sjuksköterskans centrala funktion är att vara 
arbetsledare innebär det att ta del av basal patientvård i mån av tid och då sjuksköterskans 
centrala funktion är att vara expert innebär det att som arbetsledare tillföra personalen kunskap 
och som deltagare i den basala patientvården tillföra patienten kunskap (Linder, 1999). 
 
 
PATIENTKOMMUNIKATION 
 
Kommunikation är nödvändig, ja till och med livsnödvändig inom vården, menar Fossum 
(2007). Vi kommunicerar, inte bara för att överleva, utan också för att samarbeta och 
tillfredsställa personliga behov. Själva ordet kommunikation kan definieras som något som blir 
ett ömsesidigt utbyte, något som blir gemensamt och något att göra någon delaktig i. Det 
handlar både om verbal kommunikation men också om det icke-verbala. Att vårdtagare och 
vårdgivare förstår varandra är viktigt för att mötet ska bli verksamt. För att kunna skapa 
relation till patienter som kännetecknas av samarbete, att skapa en arbetsallians och att kunna 
använda sin kompetens för att hjälpa patienter, kräver professionalitet och kvalitet. 
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Kommunikationen är en del i denna förmåga och lyssnandet är basen för kommunikation. Det 
är också den färdighet som utvecklas med hjälp av goda förebilder, en ständig prövning i olika 
möten och kontakter. En viktig del är det aktiva lyssnandet som bygger på intresse för patienten 
och dennes berättelse. Det är att oförfalskat ta emot patientens berättelse utan att värdera eller 
bedöma, som att ställa in sin inre mottagare på patientens våglängd. Hur relationen till 
patienten skapas och hur samtalet genomförs beror också på den människosyn och den 
inställning vi har till patienten. På det sätt vi uppfattar patientens berättelse och hur vi kan 
relatera den till vår kunskap och våra erfarenheter ses som kärnan i klinisk kompetens (Fossum, 
2007). 
 
Människan är präglad av sin bakgrund och kan inte förstås utan denna. Ett genuint möte 
förutsätter två personer och vilka dessa personer är har betydelse. Även om sjuksköterskan 
aktivt försöker komma nära patienten misslyckas hon/han ibland att hitta nyckeln till patientens 
låsning. Det kan bero på negativa överföringar från patienten men det kan också bero på att 
patienten befinner sig i chockfas och är svår att nå fram till (Ståhl, 2008). Under chockfasen 
kan personen efteråt ha svårt att minnas vad som har sagts eller vad som har hänt. Detta är 
viktigt att veta för dem som exempelvis ska ge medicinsk information  
(Cullberg, 1990).  
 
Om patienten har panikångest eller kanske förnekar sin situation finns inte utrymme för ett 
möte, trots medvetenhet om att den egna upplevelsen av att ett möte inte alltid är samma som 
för den andre. Sjuksköterskan kan dra paralleller till situationer då patienten har gett uttryck att 
de varit med om ett möte som sjuksköterskan inte känner sig delaktig i. Det kan också vara 
svårt att mötas när man kommer från olika kulturer bland annat beroende på bristande 
förförståelse. Det kan göra att det blir svårt att veta vad den andre menar eller en osäkerhet på 
om man själv har blivit förstådd. Men möten med människor från andra kulturer kan också 
upplevas lärorik och ge stor tillfredssällelse (Stål, 2008). 
 
Att undervisa patienter är en central del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. I det ingår de 
flesta omvårdnadshandlingar allt från att informera om avdelningens rutiner och patientens 
vård till att hjälpa patienter med svåra sjukdomar att acceptera och lära sig leva med de 
symtom, behandlingar och handikapp som sjukdomen kan medföra. Sjuksköterskans 
förhållningssätt när det gäller den undervisande funktionen bör grunda sig i en öppenhet mot 
patienten och en beredskap att förstå hans/hennes problem. De studerande är ofta inriktade på 
att förstå sina egna reaktioner och hur de ska orka engagera sig i och bemöta människor som 
har det svårt. Studenterna försöker att förstå patientens situation och bemöta patienten så 
han/hon känner sig respekterad och inge hopp och förtröstan genom att vara aktivt närvarande 
(Bendz, 1995).   
 
 
LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 
John Dewey skrev om att lärande är en aktiv process och att teori och praktik är varandras 
förutsättningar (Hartman, et al, 2005). Lärande i betydelse av inhämtande av specifika 
kunskaper och färdigheter, blir enligt Säljö (2005) möjligt då individen nått tillräcklig mognad. 
Men om det ses ur ett sociokulturellt perspektiv är det tydligt att de kunskaper och färdigheter 
som utgör samhälleliga erfarenheter inte kommer inifrån individen eftersom de har utvecklats i 
samhället och mellan människor. Därför skiljer de sig åt mellan samhällen. Att lära sig är att 
tillgodogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och färdigheter som att läsa, skriva, 
räkna, snickra och så vidare och genom att tillägna sig dessa färdigheter utvecklas individen till 
att bli en kulturvarelse med vissa förmågor (Säljö, 2005). 
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Människan utgår alltid från sig själv då hon ska lära sig något nytt. Detta är oberoende av om 
det handlar om pratisk eller teoretisk kunskap eller handens eller hjärnans arbete. Ellström et al 
(1996) menar att allt lärande egentligen handlar om relationen mellan det bekanta och det 
obekanta och att lära sig något nytt är att möta det tidigare okända. I takt med att samhället 
utvecklas i en allt högre takt och att gammal kunskap riskerar att föråldras har kraven på ny 
kompetens ökat. Detta innebär ett större behov av att kunna lösa komplexa situationer och 
problem vilket ställer större krav på en ökad allsidighet i både erfarenhet och kunskap. Det kan 
för den enskilde innebära att vara beredd på att uppdatera sin kompetens under hela sitt 
yrkesverksamma liv, men även att vara tvungen att lära om (Ellström, 1996). 
 
När det gäller högskolan används studentaktiva former för lärande under de teoretiska delarna, 
i form av problembaserat lärande och casemetodik, medan det används mer lärandeformer som 
liknar mästarlära vid kliniska studier. Det innebär att studenterna förväntas vara aktiva 
medskapare av lärprocesserna och inta ett reflekterande förhållningssätt, belysa problem ur 
olika perspektiv men också kunna kritiskt granska kunskapsstoftet (Ohlsson 2009).  
 
 
FORSKNINGSINTRESSE 
 
Att som sjuksköterska vara yrkesutvecklare och forskare är en viktig uppgift. Dels för att kunna 
systematisera och synliggöra erfarenheter och handlingskunskap samtidigt som sjuksköterskan 
utprovar ny kunskap i praktiken, dels då många omvårdnadssituationer sker där tanke, kunskap 
och handling är ett (Granum, 1997). Sjuksköterskans handlingar sker med utgångspunkt från 
kunskap, tidigare erfarenhet och intuition. Då sjuksköterskans kunskap är handlingsbaserad, 
spelar även hennes erfarenheter en avgörande roll. En stor del av sjuksköterskans arbete 
baseras på och utvecklas genom tidigare erfarenheter. En del av denna kunskap är 
dokumenterad och har blivit en del av sjuksköterskans kunskapsförråd. Däremot finns det 
mycket kunskap bakom sjuksköterskans handlingar som fortfarande inte är synliggjord, 
systematiserad och beskriven. 
 
Intresset för utvecklingsarbete togs i Linders avhandling (1999) upp av studenterna mest i form 
av negativa ordalag. Det var två aspekter som lyftes fram; den ena var knuten till den teoretiska 
utbildningen och den andra till den praktiska. I början av utbildningen talade studenterna om 
utvecklingsarbete i termer av att läsa vetenskapliga artiklar.  Dessa artiklar skulle de kritisera 
och de var avvaktande till vilken nytta de skulle ha av att göra det. De flesta studenter 
uppfattade inte heller att uppgiften hade anknytning till den övriga undervisningen. I slutet av 
utbildningen diskuterade studenterna möjligheten att själva fortsätta läsa vetenskapliga artiklar, 
då de hade fått vana och erfarenhet av det.  De tänkte sig också att de som färdiga 
sjuksköterskor skulle ha möjlighet att i sitt yrkesutövande kunna följa sitt område via dessa 
tidskrifter.  
 
När studenterna diskuterade utvecklingsarbete i anslutning till den praktiska utbildningen 
framkom att det som regel inte förekommer någon forskning där sjuksköterskor är involverade 
ute på vårdavdelningarna. Dessutom framkom att dessa sjuksköterskor som regel inte tog del 
av forskningsresultat. Förekom det så var det i stort sett osynligt för studenterna eftersom 
sjuksköterskorna inte diskuterade nya rön med varandra. När några studenter försökte ta upp ett 
resultat av en studie om trycksår, som visade att trycksår inte ska masseras, fick de till svar att 
det man gjort under så lång tid inte kunde vara fel. Dessutom sa man att det kom så många 
undersökningsresultat att det är svårt att veta hur trovärdiga just dessa var (Linder, 1999). 
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ATT TA HAND OM AKUT SJUKA PATIENTER 
 
Resultaten från Ohlssons studier (2009) visar att nyutbildade sjuksköterskor inte alltid kan 
agera i komplexa situationer. Det innebär att sjuksköterskorna saknar kunskap och erfarenhet 
för att lösa den uppkomna situationen, men måste ändå vara kvar i situationen. Tidsbrist präglar 
den första tiden i yrket och det bidrar till att skapa problematiska situationer för både de 
nyutbildade sjuksköterskorna och deras kollegor. Det är ett högt tempo och de nyutbildade 
sjuksköterskorna känner sig hjälplösa. Tidsbristen och det höga tempot gör att de inte hinner 
stanna upp och fundera över olika handlingsalternativ, ofta eftersom de flesta situationer som 
sjuksköterskorna hamnar i kräver omedelbara åtgärder. Detta visar på skillnaden som finns 
mellan utbildning och yrkesverksamhet där sjuksköterskorna inte kan använda den repertoar av 
verktyg, exempelvis reflektion, som utbildningen har utrustat dem med. Däremot gav de 
sjuksköterskor som tidigare arbetat som undersköterskor i större utsträckning uttryck för att 
kunna agera i komplexa situationer. De upplever inte dessa situationer som stressande då den 
tidigare erfarenheten, som undersköterska, innebär att ha viss förtrogenhetskunskap, som inger 
säkerhet i en annars komplex situation. I studien innebär komplexa situationer sådana där en 
patient blivit svårt sjuk och patientens liv är hotat (Ohlsson, 2009). 
 
Socialstyrelsen visar i en uppföljning att nyutexaminerade sjuksköterskor inte har tillräckliga 
kunskaper och färdigheter när det gäller att övervaka behandling av svårt sjuka patienter. 
Framför allt när det gäller att undervisa patienter och anhöriga, att stödja patienter och anhöriga 
samt att fungera som arbetsledare. Socialstyrelsen har vid ett flertal tillfällen förespråkat en 
allmäntjänstgöring (AT) för sjuksköterskor och att utbildningen avslutas med ett nationellt 
kunskapsprov (Socialstyrelsen, 2002:107:1). Detta kunskapsprov som kallat NKSE (Nationell 
klinisk slutexamination) kommer att genomföras på HU för alla sjuksköterskestudenter som går 
termin sex med start 2010.      
 
 
FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD 
 
När det gäller sjuksköterskans förebyggande- och hälsobefrämjande uppgifter är det en 
funktion som är nästan osynlig för studenterna och som de efter första året inte förknippade 
med sjuksköterskan uppgifter. Efter det andra året hade studenterna haft praktik inom den 
öppna hälso- och sjukvården tillsammans med distriktssköterska och i detta sammanhang 
talade de om sjuksköterskans förebyggande och hälsobefrämjande funktion, men endast knuten 
till distriktssköterskans arbetsuppgifter. De som avsågs var undervisning och information när 
det gällde rökavvänjning eller kosthållning i samband med diabetes. Inte heller i slutet av 
utbildningen var denna funktion synlig för studenterna med undantag för ett par studenter som 
talade om möjligheten att vidareutbilda sig inom dessa områden. I den teoretiska 
utbildningsdelen hade den endast blivit synlig i samband med förberedelser och uppföljning av 
dessa praktikavsnitt (Linder 1999).  
 
 
DELTAGANDE HÖGSKOLOR 
 
De respondenter som deltar i undersökningen har gått sin utbildning antingen i Jönköping, 
Kalmar, Linköping eller Norrköping/Nyköping. Valet att ha med högskolorna i Jönköping och 
Kalmar i denna studie beror på att dessa orter sedan tidigare medverkar i ett samarbete med 
Linköping och Norrköping/Nyköping finansierat via medel från FORSS.  Här kommer en kort 
presentation av respektive utbildningsort, den profil och de kursplaner och som gällde för 
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utbildningen då uppsatsen startade. Den största skillnaden mellan utbildningarna är hur 
skolorna valt sin profil.  
 
 
HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
 
Utbildningsprogrammet leder till yrkesexamen som sjuksköterska, dessutom kan student 
avlägga Kandidatexamen i ämnet Omvårdnad. Sjuksköterskans arbete kräver kunskaper från 
flera olika ämnesområden. Därav innehåller utbildningen obligatoriska och valbara kurser både 
från det medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga områdena men också från 
huvudämnet, omvårdnad (se bilaga 1).  
Inom ämnet omvårdnad ingår den kliniska tillämpningen. Målet med det är att studenten ska 
integrera teori med praktik. För att kunna genomföra den kliniska tillämpningen har studenten 
tillgång till s.k. basstudieplatser inom både landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Basstudieplatsen är här förlagd till Jönköpings län. Av den totala utbildningstiden utgörs hälften 
av laborationer, praktiska övningar, fältstudier, kliniska studier samt tillämpningar på 
basstudieplatser. 
 
Hälsohögskolans pedagogiska kunskapssyn innebär att individen ges frihet att söka och 
bearbeta sin kunskap samt att ta ansvar för sin utbildning och personliga utveckling. Med det 
menas att 
- undervisningen bygger på en pedagogik som främjar ett aktivt kunskapssökande och 
studentens eget ansvar 
- undervisnings- och examinationsformerna bidrar till utvecklingen av studentens förmåga till 
kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse 
att undervisningen främjar studentens utveckling av det professionella förhållningssättet i 
arbetet med patienter och ger en grund för det ”goda mötet” 
- undervisningen är forskningsanknuten och befrämjar ett vetenskapligt förhållningssätt till 
kunskap 
- den kliniska/praktiska verksamheten möjliggör för studenten att observera, analysera och 
reflektera över olika företeelser samt skaffa sig handlingsberedskap inför en föränderlig och 
dynamisk verklighet 
 
Hälsohögskolan i Jönköping AB arbetar också aktivt för att skapa en internationell utbildnings- 
och forskarmiljö, som innefattar utbyte på student, lärar- och forskarnivå. Det innebär att 
samtliga studenter som genomgår sjuksköterskeprogrammet ska delta i utbyte eller genomgå 
någon av Hälsohögskolans internationella kurser. Genom utbytesprogram för studier utomlands 
men också möte med utländska föreläsare och utbytesstudenter, syftar internationalisering och 
interkulturell kommunikation till att studenten blir medveten om sin roll och sitt arbete som 
professionell sjuksköterska. 
 
Huvudämnet på Hälsohögskolan i Jönköping är omvårdnad, som är ett kunskapsområde som 
ska innefatta både ett vetenskapligt och ett praktiskt perspektiv. Ämnet omvårdnad innebär att 
utifrån individens livssituation underlätta hälsa samt identifiera, förebygga och bemästra ohälsa 
och dess konsekvenser. Det innebär också att stärka individens egna resurser samt att tillgodose 
grundläggande behov och riktar sig mot såväl individ, grupp som samhälle. Av 
utbildningsprogrammets totala 120 p utgörs 70 poäng av kurser inom huvudämnet omvårdnad. 
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HÖGSKOLAN I KALMAR 
 
Inom sjuksköterskeutbildningen förekommer såväl teoretiska som kliniska kurser och 
huvudämnet är omvårdnad (se bilaga 2). 
 
Uppbyggnaden av huvudämnet sker utifrån omvårdnadens metaparadigm: människa, hälsa, 
miljö och omvårdnadshandlingar. Utbildningsinnehållet fokuseras också mot 
forskningsprofilen familjefokuserad omvårdnad. Denna forskningsprofil består av två 
inriktningar: familjecentrerad- och familjerelaterad omvårdnad. I den familjecentrerade 
omvårdnaden ses familjen som en helhet där enskilda familjemedlemmar och familjen 
fokuseras samtidigt. I den familjerelaterade omvårdnaden sätts den enskilde 
familjemedlemmen i fokus och familjen ses som kontext. Biämnen inom 
sjuksköterskeprogrammet är biomedicin och psykologi. 
 
Undervisningsformerna varierar och bygger både på individuellt arbete och samverkan i grupp 
och den studerande tränas i såväl aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och 
problemlösning. Den pedagogiska metoden utgår till stora delar från problembaserat lärande – 
PBL som karaktäriseras av: 
- verklighetsanknutna situationer som utgör utgångspunkt för problembearbetning och bas för 
lärandet, 
- självstyrt lärande som bygger på studentens egen aktivitet och eget ansvar 
- att arbeta i grupp. 
 
Undervisningsformerna ska underlätta en nära koppling mellan teori och praktik. De teoretiska 
studierna bidrar till att ge en struktur åt de kliniska studierna på samma sätt som erfarenheterna 
under klinik utgör underlag för reflektion, bearbetning, analys och diskussion i den teoretiska 
delen av utbildningen. 
 
De kliniskt inriktade kurserna är yrkesförberedande och består av klinikförlagda studier, 
fältstudier och laborationer. De klinikförlagda studierna förläggs till sjuksköterskans olika 
verksamhetsområden både inom landstinget och kommunernas hälso- och sjukvård. Studenten 
får under tiden handledning av verksamheternas sjuksköterskor och av högskolans lärare. 
 
Inom vissa teoretiska kurser ingår även fältstudier och laborationer som komplement för att ge 
verksamhetsförankring. 
 
Genomgående finns IT med som ett naturligt verktyg i utbildningen. Studenterna erbjuds en 
kurs i grundläggande IT motsvarande europeiska datakörkortet (ECDL) redan under deras 
första termin. 
 
För att stärka det internationella/interkulturella perspektivet i utbildningen ges studenterna 
möjlighet att under det tredje utbildningsåret genomföra del av utbildningsprogrammet vid 
motsvarande institution i annat land. 
 
 
HÄLSOUNIVERSITETET LINKÖPING/NORRKÖPING/NYKÖPING 
 
Hälsouniversitetets (HU) utbildningar präglas av en helhetssyn på människan, folkhälsoarbete, 
samarbete mellan yrkesgrupper och ett vetenskapligt förhållningssätt (se bilaga 3). 
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Utbildningarna bygger på problembaserat lärande (PBL) och ett kännetecken för HU är 
integrationen mellan utbildningsprogram, mellan ämnen, mellan utbildning och forskning samt 
mellan teori och praktik. Samtliga grundutbildningar på HU inleds med ett gemensamt 
utbildningsavsnitt som syftar till att skapa en grund för kommande samarbete inom vård- och 
omsorgsarbete, kallad HEL I och HEL II. Under senare del HU har hela Östergötland som 
verksamhetsområde och praktik kan därför förläggas inom hela länet, både till landstingets 
olika enheter och till kommuner och statliga institutioner. HU:s grundutbildningar har också ett 
omfattande internationellt utbyte med andra universitet i Norden och övriga Europa samt i 
olika världsdelar genom Network of Community-Oriented Educational Institutions för Health 
Sciences. 
 
Vid HU används problembaserat lärande (PBL) både som pedagogisk filosofi och metod. I 
PBL betonas studentens utveckling av ett självständigt och livslångt lärande. Det är ett sätt att 
möta dagens och morgondagens samhälle som kännetecknas av ständiga förändringar, 
utveckling och en oerhört snabb tillväxt av och tillgänglighet till ny kunskap. En förutsättning 
för att uppnå ett självständigt lärande är ett undersökande förhållningssätt till sin omgivning. 
Därför utgör studentens egna frågor och problemformuleringar grunden för lärandet i PBL. Att 
ta eget ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap samt att möta förändring är också 
centralt för studenten med den här lärmetoden. 
 
Människan har en drivkraft att vilja förstå och hantera sin omgivning. Förutsättningen för detta 
är att lärandet upplevs relevant och meningsfullt. Det är också av betydelse att kunna påverka 
och få ta ansvar för sina handlingar. Med denna syn på lärande krävs att individen själv är 
aktiv, dvs. bearbetar fakta, reflekterar, tar ställning, prövar i handling eller formulerar sig i tal 
och skrift. Hela individen är involverad i lärandet, med sina tankar, känslor och handlingar. Då 
människan har behov av sammanhang och lär sig i samspel med andra är den sociala 
dimensionen viktig. Dessa antaganden om människors lärande bygger på en människosyn som 
präglas av tilltro till individens förmåga och vilja att skaffa sig kunskap och kompetens och får 
följder för hur kunskap betraktas. Kunskap blir något som finns inom individen och som avgör 
hur individen ser på och handskas med sin verklighet. Därmed skulle kunskap kunna beskrivas 
som ett sätt att ha insikt, utveckling, mognad och handlingsberedskap.  
 
Metoden i PBL har som syfte att stödja ovanstående grundläggande antaganden om lärande, 
och utbildningens viktigaste uppgifter blir att på olika sätt stimulera studentens motivation, 
främja utvecklingen av självstyrt lärande och skapa bra förutsättningar för att lära. Navet i 
studierna är basgruppen där studenterna bearbetar verklighetsanknutna situationer/scenarier. 
Dessa utgångspunkter ger studenten möjlighet att uppfatta sammanhanget till kunskapernas 
användningsområde och till egen tidigare erfarenhet. 
 
Sjuksköterskeutbildningens mål är att studenten ska nå professionell kompetens som 
sjuksköterska. Det innebär att förvärva kunskap om yrkets teorigrund och uppsättning av 
metoder för att därefter kunna utveckla en egen profil och ett professionellt förhållningssätt till 
uppgiften. Vidare att handla enligt yrkets etiska kod och regler och utifrån verksamhetens mål. 
Att tillägna sig ett kritiskt tänkande och vara öppen för förändring samt medverka i utveckling 
och utvärdering av kompetensområdet. 
 
Huvudämnet för sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad och inriktar sig på individens behov 
och resurser i förhållande till hälsa och välbefinnande. Hälsa ses som ett dynamiskt tillstånd där 
individen på ett unikt sätt reagerar på sin omgivning som en helhet och där varje förändring av 
hälsotillståndet påverkar hela människan. Omvårdnaden bygger på en humanistisk 
människosyn där interaktionen i mötet med människan också är av central betydelse och 
genomförs på ett sådant sätt att individens integritet och självbestämmande bevaras. 
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Sjuksköterskan har i sin profession ett primärt ansvar för omvårdnaden som dels kan vara 
allmän och dels specifik. I ansvarsområdet ingår att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, 
utvärderas och samordnas med behandling och andra åtgärder samt bedrivs i samverkan med 
andra yrkesgrupper.  Under senare del av utbildningen tränas detta genom tjänstgöring på en 
klinisk utbildningsavdelning. Det innebär också att tydliggöra omvårdnadens teoretiska och 
etiska grunder vilka ligger till grund för det dagliga arbetet. Vidare att verksamheten utvärderas 
samt att följa utveckling och forskning inom omvårdnadsområdet för att kunna förmedla nya 
rön och tillämpa dem i arbetet.  
 
 
MÄTINSTRUMENT 
 
De frågor som använts i studien är de samma som läkarstudenter i Sverige fått besvara under 
fem år. Frågorna besvarades utifrån en sexgradig skala mellan 1 och 6 där siffran 1 var 
Instämmer inte alls och siffran 6 var Instämmer helt, siffran 1 var Oviktigt mål och siffran 6 var 
Viktigt mål (se bilaga 4). Fråga åtta är omarbetad för att kunna fungera optimalt utifrån att 
sjuksköterskor har ett annat handläggande av akut sjuka patienter än vad läkare har. 
 
Dessa frågor har tillkommit utifrån Helene Hård af Segerstads forskning från 1998 där det 
framkom att kommunikation, samarbete, problemlösning och självstyrt lärande är färdigheter 
som har identifierats som grundläggande och utmärkande drag för den medicinska utbildningen 
(Hård af Segerstad, 1998). Ett skäl att använda dessa frågor är att de redan är väl 
genomarbetade och validerade. Studiens resultat ska sedan jämföras för att se eventuella 
likheter/olikheter på fyra olika utbildningsorter. 
 
GENOMFÖRANDE 
 
Enkäter sändes till urvalspersonerna med post (se bilaga 4). Med hjälp av administrativa 
assistenter har jag fått fram klasslistor på samtliga studenter och skickat ut enkäten tillsammans 
med ett informationsbrev om vad studien handlar om (se bilaga 5). I brevet ombads 
respondenterna besvara frågorna och skicka tillbaka frågeblanketten till undertecknad. Det 
första utskicket genomfördes våren 2008 till de respondenter som examinerades i januari 2007 
totalt 289 enkäter. Se diagram 1 (visas i antal enkäter).  
 
Enkäterna i denna grupp som i uppsatsen kallas för omgång 1, var fördelade på Jönköping 61, 
Kalmar 50, Norrköping/Nyköping 95 och Linköping 83. En påminnelse skickades ut i 
september 2008. I mars 2009 gjordes ett nytt utskick, omgång två, till de respondenter som 
examinerades i juni 2007. Då skickades 277 enkäter ut fördelade på Jönköping 114, Kalmar 20, 
Linköping 62, Norrköping/Nyköping 69, utan påminnelse. Se diagram 1. 
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STATISTISK BEARBETNING 
 
Data fördes in i statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences, SPSS, ett välkänt 
statistikprogram som grundades 1968 och används över hela världen vid forskning och 
utbildning. SPSS är ett av de dominerande programmen vid universitet och högskolor 
(Wahlgren, 2005). Samtliga frågor vid de fyra orterna analyserades i SPSS version 17.0 med 
det ickeparametriska Kruskal-Wallis test för att se om det fanns några signifikanta skillnader 
utifrån hur respondenterna svarat i omgång 1 och 2 och utifrån ort och tidpunkten då man tagit 
sin examen.   
 
Mann-Whitney test användes för att undersöka skillnader i upplevelsen av hur väl utbildningen 
bidragit till yrket som sjuksköterska utifrån de åtta enkätfrågorna. Detta genomfördes med sex 
upprepade parvisa jämförelser utifrån fyra av frågorna och en signifikansnivå på P<0,05. 
 
 
ETISKA ASPEKTER 
 
Den etiska aspekten diskuterades och enligt Centrala etikprövningsnämnden krävs inte någon 
etikprövning då arbetet utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå (SFS 
2003:460). Enkäterna hanterades konfidentiellt och anonymt under processen vilket innebär att 
varken författaren eller respondenterna kan identifiera individer i studien (Bryman, 2002).  
 
 
RESULTAT 
 
STUDIEPOPULATION 
 
Totalt skickades 554 enkäter ut och av dem har 303 personer valt att delta i studien vilket ger 
ett externt bortfall på 45 %. I omgång 1 svarade 165 av 289 personer på enkäten vilket ger ett 
extern bortfall på 43 %. I den andra omgången skickade 265 enkäter ut och 138 personer valde 
att delta och det ger ett externt bortfall på 48 %.  
 
Det var stor skillnad mellan de fyra utbildningsorterna avseende antal möjliga respondenter på 
de fyra orterna, och mellan samma ort vid de två utskickstillfällena. Hur många som valde att 
delta i studien på respektive ort och omgång redovisas i diagram 2 (visas i procent).  
 
 
 
Antal enkäter som skickades ut i omgång 1:      Antal enkäter som skickades ut i omgång 2: 
 
Kalmar 50 ( 22 svar 44 %)   Kalmar 20 ( 10 svar 50 %)  
 
Jönköping 61 ( 40 svar 66 %)   Jönköping 114 ( 48 svar 42 %)  
 
Norrköping/Nyköping 95 ( 61 svar 64 %)   Norrköping/Nyköping 69 (34 svar 49 %) 
 
Linköping 83 (42 svar 51 %)    Linköping 62 ( 46 svar 74 %)  
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I Kruskal Wallis test framkom att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan omgång 1 
och omgång 2 då p - värdet var < 0, 05 och kan därför betrakta omgång 1 och 2 som en grupp.  
Däremot fanns en signifikant skillnad i omgång 1 mellan de fyra orterna när det gäller frågorna 
att arbeta som sjuksköterska, samarbeta med andra professioner/kollegor och att kommunicera 
med patienter och i omgång 2 när det gällde frågan om att samarbeta med andra 
professioner/kollegor. För övrigt förelåg inga signifikanta skillnader. 
 
Vid Mann-Whitney Test av sex upprepade parvisa jämförelser av fyra orter, de tre frågorna och 
de två omgångarna framkom ingen signifikant skillnad mellan Kalmar & Jönköping eller 
mellan Kalmar & Norrköping/Nyköping. Resultatet av samtliga frågor samt Oviktigt/viktigt 
mål finns med som bilaga 6.  
 
Här kommer en redovisning av de tre frågor som visade signifikant skillnad dvs.  
- att arbeta som sjuksköterska,  
- att samarbeta med andra professioner/kollegor och  
- att kommunicera med patienter samt hur respondenterna svarat när det gäller frågorna om  
- Oviktigt mål till Viktigt mål. 
 
Detta kommer att fördjupas i resultatdiskussionen. I stapeldiagrammen redovisas resultaten 
med de båda omgångarna i hopslagna. På y-axeln redovisas antal svarande i % och på x-axeln 
är svaren redovisade med siffror där siffra 1 representerar Instämmer inte alls och siffra 6 
representerar Instämmer helt. 
 
Diagram 3; Utbildningen har gett Dig goda förutsättningar att arbeta som sjuksköterska. (Visas i procent) 
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I omgång 1 fanns en signifikant skillnad mellan Kalmar och Linköping där Linköping visar 
signifikant högre värden på fråga 1a om utbildningen har gett Dig goda förutsättningar för att 
arbeta som sjuksköterska där p< 0,002, se diagram 3. Linköping visar även signifikant högre 
värden gentemot Jönköping med ett p-värde < 0,0001. Omgång 2 visar inte på någon 
signifikant skillnad mellan orterna på denna fråga.   
 

Diagram 4; Utbildningen har gett Dig goda förutsättningar att arbeta som sjuksköterska.  
Oviktigt mål – Viktigt mål. (Visas i procent) 

 
 
På påståendet hur Oviktigt - Viktigt mål det varit att utbildningen har gett Dig goda 
förutsättningar för att arbeta som sjuksköterska framkom ingen signifikant skillnad mellan 
orterna i någon av omgångarna utan samtliga respondenter gav detta mål ett högt värde, se 
diagram 4. 
Diagram 5; Utbildningen har bidragit till att utveckla Din förmåga till samarbetet med andra 
yrkesgrupper/kollegor inom vårdarbetet. (Visas i procent). 
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När det gällde påståendet (se diagram 5) hur utbildningen har bidragit till att utveckla Din 
förmåga till samarbetet med andra yrkesgrupper/kollegor inom vårdarbetet, visar Linköping 
ett signifikant högre värde än Kalmar i omgång 1 med p< 0,002 samt ett signifikant högre 
värde gentemot Jönköping med p< 0,0001. Norrköping/Nyköping hade ett signifikant högre 
värde än Jönköping i omgång 1 och 2 med p<0,001 vad gäller samarbetet med andra 
yrkesgrupper/kollegor inom vårdarbetet. I övrigt visade testet inte på några andra signifikanta 
skillnader på den här frågan.  
 
Diagram 6; Utbildningen har bidragit till att utveckla Din förmåga till samarbetet med andra 
yrkesgrupper/kollegor inom vårdarbetet. Oviktigt mål – Viktigt mål. (Visas i procent). 

 
På frågan (se diagram 6) hur Oviktigt - Viktigt mål det varit att utbildningen har bidragit till att 
utveckla Din förmåga till samarbetet med andra professioner/kollegor inom vårdarbetet 
framkom ingen signifikant skillnad mellan orterna i någon av omgångarna utan samtliga 
respondenter gav detta mål höga värden. 

När det gäller frågan om Utbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att 
kommunicera med patienter, se diagram 7, har Linköping ett signifikant högre värde i omgång 
1 gentemot Jönköping på frågan med p<0,0002789. 

I omgång två visar Norrköping/Nyköping på signifikant skillnad på frågan i jämförelse med 
Jönköping med p<0,005. I övrigt framkom inga andra signifikanta skillnader.  
 

Diagram 7; Utbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att kommunicera med patienter (Visas i 
procent): 
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När det gäller påståendet som efterfrågar hur Oviktigt - Viktigt mål respondenten anser det vara 
att utbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att kommunicera med patienter, se 
diagram 8, fanns ingen signifikant skillnad mellan orterna i någon av omgångarna utan 
samtliga respondenter gav detta mål ett högt värde. 
 
Diagram 8; Utbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att kommunicera med patienter. Oviktigt mål 
– Viktigt mål. (Visas i procent). 

 
Tre av studiens frågor saknade signifikanta skillnader men hade trots det en hög 
överrensstämmelse med låga svarsvärden i hur väl respondenterna upplevde utbildningen 
bidragit inom dessa områden. Respondenterna var också överrens om att dessa mål var viktiga. 
Här kommer en redovisning av resultaten av dessa frågor. 
 
På den sjätte frågan, se diagram 9, svarade respondenterna att deras upplevelse var att 
utbildningen inte bidragit till viljan att forska.  
 

 

Diagram 9; Utbildningen har bidragit till Din vilja att forska. (Visas i procent) 
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Det finns en överensstämmelse bland respondenterna i deras upplevelse att detta är ett viktigt 
mål. (Se diagram 10). 
Diagram 10; Utbildningen har bidragit till Din vilja att forska. Oviktigt mål – Viktigt mål. (Visas i procent). 

 
 
 
På frågan hur utbildningen hjälpt respondenterna när det gäller förmågan att ta hand om akut 
sjuka patienter svarade respondenterna genomgående att man instämmer med höga värden, se 
diagram 11. 
 
 
 
Diagram 11; Utbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att ta hand om akut sjuka patienter. (Visas i 
procent). 
 

 
 
Även på denna fråga finns en överensstämmelse bland respondenterna i deras upplevelse att 
detta är ett viktigt mål. (Se diagram 12). 
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Diagram 12; Utbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att ta hand om akut sjuka patienter. Oviktigt 
mål – Viktigt mål. (Visas i procent). 

 
 
Den sista frågan i undersökningen handlade om hur respondenterna upplevde att utbildningen 
hjälpt till när det gäller förmågan att utöva förebyggande hälsovård. Se diagram 13. 
 

 

Diagram 13. Hur utbildningen hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att utöva förebyggande hälsovård. (Visas i 
procent). 

 
 
På frågan hur viktigt mål respondenterna upplever denna fråga är finns en mycket hög 
överrensstämmelse, se diagram 14. 
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Diagram 14. Utbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att utöva förebyggande hälsovård. Oviktigt 
mål – Viktigt mål. (Visas i procent). 
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DISKUSSION 
 
METODDISKUSSION 
Enkäten som användes i studien är ett instrument med hög reliabilitet och validitet och som 
hade använts av Läkarförbundet årligen mellan 2000 – 2004 (Hård af Segerstedt, 1998). Syftet 
med den studien var att studera nylegitimerade läkarens bedömning av sin grundutbildning. De 
åtta första frågorna handlade om hur läkarna såg på grundutbildningens kvalitet och dessa 
frågor stämde väl överrens med författarens syfte med denna uppsats, dvs. på vilket sätt 
utbildningen förberett studenter för yrkeslivet som sjuksköterskor.  

Totalt skickades 554 enkäter ut och av dessa var det 303 personer som valde att besvara 
enkäten. Det innebär ett externt bortfall på båda grupperna på 45 %. I omgång 1 fanns ett 
internt bortfall på fråga 2a som handlade om samarbete med andra yrkesgrupper. Orsaken till 
det kan bero på missförstånd eller en feltolkning av frågan, eller så har respondenten helt enkelt 
missat att fylla i just den frågan (Davidsson & Patel 2003).  

Svarsfrekvensen mellan de två omgångarna var 5 % lägre för omgång två och utifrån det kan 
författaren hålla med Bryman (2002) om att påminnelser lönar sig. Vissa författare anser att 
man ska skicka ut både tre och fyra påminnelser till dem som inte besvarat enkäten (Bryman 
2002). 

I början var tanken att undersökningen bara skulle bestå av ett utskick med ett krav om minst 
60 % svarsfrekvens. På grund av omständigheter som kan ha att göra med valet av metod, 
d.v.s. att skicka ut enkät, blev svarsfrekvensen så låg att det behövde skickas ut en påminnelse. 
Framför allt tog det tid att nå respondenterna då flera inte längre hade samma adress som vid 
studietiden.  En nackdel med enkäter är att respondenten inte har någon närvarande som kan 
hjälpa till, eller som kan svara på eventuella funderingar, om det är någon fråga de inte förstår 
och inte kan besvara. Risken finns också att respondenten helt enkelt kastar enkäten i 
papperskorgen om han/hon inte upplever att frågorna är engagerande (Bryman, 2002).  

Skillnaden på de två omgångarnas svarsfrekvens kan ha haft betydelse då det endast gick ut 
påminnelsebrev vid den första omgången. Med facit i hand kan författaren konstatera att det 
hade varit klokt att skicka ut påminnelse även till omgång två. När datainsamlingen var 
avslutad var svarsfrekvensen på omgång ett 57 %, på omgång två 52 % Och de båda 
omgångarna tillsammans 55 %.  

Författaren är också medveten om att metoden med enkät ofta innebär stora bortfall. Att 
enkätundersökning ändå blev den valda metoden har ju framför allt att göra med syftet med 
uppsatsen dvs. att göra en jämförande studie mellan fyra utbildningsorter med stor geografisk 
spridning. Dessutom är kostnaden densamma vid en postenkät oberoende av var respondenten 
bor (inom landet). Den s.k. intervjuareffekten elimineras också vid enkätundersökning vilket 
innebär att respondenten inte riskerar att påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och 
följdfrågor (Ejlertsson, 2005).  

Under studiens gång kom det upp ett förslag om att inbjuda de programansvariga från 
respektive ort, antingen genom fokusgruppsintervju eller enskilt diskutera resultatet för att på 
så sätt få en fördjupning av studiens resultat. Att använda fokusgrupp innebär att arbeta inom 
ramen för kvalitativ forskning och på så sätt få fram deltagarnas uppfattning i den 
frågeställning som presenteras (Bryman 2002). Detta blev tyvärr inte möjligt då tiden inte räckt 
till. Däremot ser författaren det som ett förslag på en fortsatt fördjupning inom området.  
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RESULTATDISKUSSION 
I resultatet framkom att det var tre frågor som skilde ut sig och visade signifikanta skillnader 
mellan de fyra utbildningsorterna. Däremot var det ingen signifikant skillnad mellan de två 
olika mättillfällena och därför betraktas omgång 1 och 2 som en grupp. De frågor som skilde ut 
sig var fråga 1 om utbildningen har gett respondenten goda förutsättningar för att arbeta som 
sjuksköterska, fråga 2 om utbildningen har bidragit till att utveckla förmågan till samarbetet 
med andra yrkesgrupper/kollegor inom vårdarbetet och fråga 4 om utbildningen har hjälpt 
respondenten när det gäller förmågan att kommunicera med patienter.  
Tre frågor som inte visade på någon signifikant skillnad men som skattades väldigt högt av 
samtliga respondenter som Viktigt mål är frågan om viljan att forska, frågan att ta hand om 
akut sjuka patienter samt frågan som handlar om att utöva förebyggande hälsovård. 

På den första frågan som handlade om grundutbildningen har gett Dig goda förutsättningar för 
att arbeta som sjuksköterska, visar Linköping signifikant högre värde än Kalmar och 
Jönköping (se diagram 3).  

Lilja Anderssons avhandling ”Vägar genom sjuksköterskeutbildningen” visar att trots att 
studenterna initialt såg utbildningens delar som fragmentariska, diffusa och i vissa avseenden 
irrelevanta för det kommande yrket, kunde de mot slutet av utbildningen ge uttryck för att de 
kände sig redo för sitt yrke (Lilja Andersson, 2007). 
 
I Paulins avhandling (2006) framkom att nyutbildade lärare ofta upplever att den första tiden 
som lärare präglas av tidsbrist och kaotiska situationer. De är osäkra, känner sig otillräckliga 
blir frustrerade och tappar arbetslusten. Få har en mentor men de flesta av dem som har det är 
inte nöjda med det stöd de får av sin mentor. Ingen har fått någon yrkesintroduktion, de får inte 
mycket handledning i att hantera sin vardag med alla praktiska uppgifter. Läraruppdraget liknar 
sjuksköterskeyrket på så vis att det är ett komplext uppdrag med många olika sorters 
kompetenser. Vissa delar av de kunskaper som krävs för att klara arbetet utvecklas först under 
den första tiden i yrket och i interaktion med andra (Paulin, 2006).  

För att fördjupa analyserna av lärosätesskillnader beslutades i EXIT 2006 genomförandet av en 
tilläggsundersökning (Hansson, 2007:3). Den huvudsakliga frågeställningen i denna 
tilläggsundersökning handlar om studenternas bedömning av utbildningens kvalitet och 
yrkesrelevans och om dessa bedömningar varierar över lärosäten.  
 
Förutom att utbildningen ska utveckla studenternas yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter 
förväntas också sjuksköterskeutbildningen bidra till utvecklingen av studentens kommunikativa 
färdigheter, förmåga till samarbete med andra, samt utvecklingen av kompetensen att möta 
enskilda patienters specifika behov. Mer än 90 % av studenterna vid Linköpings universitet 
bedömde att utbildningen i hög grad eller mycket hög grad bidragit till att uppnå 
yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter (Hansson et al, 2007:3). 
 
När det gällde fråga två som frågade om grundutbildningen har bidragit till att utveckla Din 
förmåga till samarbetet med andra yrkesgrupper/kollegor inom vårdarbetet (se diagram 4) 
visar Linköping ett signifikant högre värde än Kalmar i omgång 1 samt ett signifikant högre 
värde gentemot Jönköping. Norrköping/Nyköping hade ett signifikant högre värde än 
Jönköping vid båda mättillfällena. Detta kan stämma överens med resultatet från den studie 
Margareta Fallsberg (1996) gjorde vid utvärderingen av undervisningsavdelningen på 
Universitetssjukhuset i Linköping. På undervisningsavdelningen deltog studenter från HU:s 
samtliga sex utbildningsprogram (arbetsledare inom social omsorg, arbetsterapeut, 
biomedicinska analytiker, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska). Varje student har tjänstgjort 
under en tvåveckorsperiod i slutet av sin utbildning och placeringen har varit obligatorisk. Det 
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som framkom ur Fallsberg utvärdering var att studenterna bedöms ha goda kunskaper och 
samtliga studenter anses ha tillägnat sig något nytt under placeringen (Fallsberg, 1997).  
 

De nyutbildade sjuksköterskor som fått en kort introduktion till det nya arbetet upplever fler 
problematiska situationer under den första tiden i yrket. De har exempelvis svårare att hantera 
den arbetsledande funktionen och har svårare att agera i akuta situationer, och blir 
marginaliserade icke deltagare under längre tid än de som haft en längre introduktion. 
Relationen till kollegor och övriga yrkesgrupper är ett av de mer framträdande problemen 
under den första tiden i yrket. Man kan säga att nyutbildade sjuksköterskor behöver tre olika 
inträdesbiljetter för att accepteras av de olika yrkesgrupperna och kunna agera självständigt. 
Sjuksköterskan blir accepterad av sjuksköterskekollegorna när hon/han klarar att utföra 
praktiska arbetsuppgifter som att ge patienter dropp, sätta kateter eller ta blodprov. Av 
undersköterskorna blir sjuksköterskan accepterad när hon/han fungerar som arbetsledare och 
hjälper undersköterskan med det praktiska patientnära omvårdnadsarbetet och läkaren ställer 
krav på att sjuksköterskan har medicinska kunskaper (Ohlsson, 2009). 

I studier av sjuksköterskestudenter från senare delen av 1990-talet visar att de 
verksamhetsförlagda utbildningsmomenten värderas högt av studenterna, men de ger också 
uttryck för en integrativ syn på olika former av kunskap. För att ”lära sig sjuksköterskeyrket” 
påtalas handledarens betydelse oavsett när studierna genomförts. Det studenterna uppskattar är 
att få ta ansvar, få feedback, förstå helheten, ha kontroll och få möjlighet till reflektion. 
Faktorer som har en hämmande effekt på lärandet är när handledaren inte litar på studenten, vid 
bristande kontinuitet i handledningen och/eller när handledaren saknar intresse för att handleda 
(Ohlsson, 2009).  

Läkare som varit färdiga ett år efter sin utbildning vid Hälsouniversitetet i Linköping med både 
PBL och IPE visar signifikant högre tillit till sin förmåga när det gäller samarbete med andra 
professioner jämfört med läkare utbildade vid andra universitet (Faresjö, 2007). Detta 
överrensstämmer med resultatet på fråga 2a då respondenterna vid HU i Linköping visar 
signifikant högre skillnad gentemot Kalmar och Jönköping på frågan om grundutbildningen 
bidragit till att utveckla Din förmåga till samarbetet med andra yrkesgrupper/kollegor. 

Fråga fyra handlade om grundutbildningen hjälpt respondenten när det gäller förmågan att 
kommunicera med patienter. Här visade Linköping ett signifikant högre värde i omgång 1 
gentemot Jönköping.  I omgång två visar Norrköping/Nyköping ett signifikant högre värde än 
Jönköping (Se diagram 7).  

I EXIT studien (2006) utmärktes Linköpings universitet också när det gällde om utbildningen i 
hög eller mycket hög grad bidragit till att utveckla ökade kommunikativa färdigheter. 
Detsamma gällde att utbildningen i hög eller mycket hög grad bidragit till att utveckla 
färdigheter för att möta enskilda patienters specifika behov (Hansson et al, 2007:3). 
 
Kommunikation handlar om samarbete och att skapa en allians. För att använda sin kompetens, 
behövs både professionalitet och kvalitet. Fossum (2007) menar att kommunikationen är en del 
i denna förmåga och basen för kommunikation är lyssnandet. Det är också en färdighet som 
utvecklas med hjälp av goda förebilder och övning i olika möten och kontakter. En viktig del är 
det aktiva lyssnandet som bygger på intresse för patienten och dennes berättelse (Fossum, 
2007). Detta är något studenterna på sjuksköterskeutbildningarna tränas i på olika sätt, framför 
allt genom sin verksamhetsförlagda utbildning. 
 
När man ser över alla variabler som använts för att beskriva uppfyllelsen av utbildningens 
specifika mål (EXIT 2006) utmärker sig Linköpings universitet som det lärosäte där den högsta 
andelen studenter konsekvent bedömer hög måluppfyllelse. Sammanfattningsvis kan sägas att 
fler sjuksköterskestudenter vid Linköpings universitet anser att utbildningen i hög grad bidragit 
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till kritiskt tänkande och att uppnå yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter. Vidare att 
utveckla de kommunikativa färdigheterna, samt att kunna möta enskilda patienters behov. Fler 
känner sig förberedda att klara av sjuksköterskeyrket (Hansson et al, 2007:3) 
 
När det gäller respondenternas upplevelse av måluppfyllelse är det bara att konstatera att 
studien visar stora skillnader. Dels skiljer det sig mellan hur respondenterna upplever att 
utbildningen gett goda förutsättningar att arbeta som sjuksköterska, kommunicera, forska etc. 
och dels hur viktiga respondenterna anser dessa mål är.  

Tre frågor pekar däremot åt andra hållet, där har respondenterna varit eniga i sitt låga 
instämmande. Den ena av dessa gäller fråga 6 som handlar om viljan att forska. 
Respondenterna angav att utbildningen inte bidragit till viljan att forska i föreliggande studie i 
relation till hur viktigt mål de ansåg det vara (se diagram 9) vilket forskarna Holmström och 
Larsson anser kan förändras om studenterna får verktyg för att kunna implementera 
forskningsresultat i yrkesutövningen (Ohlsson, 2009).  

Den andra gäller fråga 7 att ta hand om akut sjuka patienter och även här har respondenterna 
varit eniga i sitt låga instämmande, se diagram11. Detta skiljer sig åt från de studier som gjorts 
på läkarutbildningarna under år under 2000 - 2004, där det inte framkom någon signifikant 
skillnad mellan HU:s läkarstudenter och övriga lärosäten när det gäller att kunna ta hand om 
akut sjuka patienter (Faresjö, 2007). 

Den tredje gäller fråga 8 som handlar om förmågan att utöva förebyggande hälsovård, se 
diagram 13. Här skiljer sig studenterna i Kalmar från de övriga, dock utan någon signifikant 
skillnad. Sjuksköterskeutbildningen i Kalmar har sin forskningsprofil mot familjefokuserad 
omvårdnad. Den består av två inriktningar; dels familjecentrerad där familjen ses som en helhet 
med fokus på både den enskilde familjemedlemmen och familjen som helhet och dels den 
familjerelaterade omvårdnaden där den enskilde familjemedlemmen sätts i fokus och där 
familjen ses som en kontext. Kan detta medverka till att studenterna i Kalmar upplever att 
utbildningen bidragit när det gäller förmågan att utöva förebyggande hälsovård? 

Detta har mynnat ut i ett antal viktiga frågor. Vad är det som gör att resultatet blivit så här? Hur 
viktiga är målen i förhållande till utbildningen och vad kan vi göra för att få ett annat resultat? 
Vad behöver utbildningarna tillföra för att få våra studenter att känna sig trygga i sin 
kompetens att ta hand om akut sjuka patienter? Vad behöver lyftas in för att studenterna ska 
uppleva att de bättre klarar av att arbeta med förebyggande hälsovård? På samtliga 
medverkande högskolor erhåller studenten en filosofie kandidat examen i huvudämnet 
omvårdnad ändå upplever inte studenterna att utbildningen stimulerat till att vilja forska? Vad 
beror det på?  

I Ohlsson (2009) framkom att de kunskaper och färdigheter som nyutbildade sjuksköterskor 
behöver lära sig framträder under arbetets utförande. Vidare att de utbildningsinsatser som 
sjuksköterskorna tagit emot under det första året i yrket kännetecknas av ad-hoc insatser som 
inträffat genom sjuksköterskornas eget initiativ. Ohlsson menar också att samtliga nyutbildade 
sjuksköterskor skulle behöva en mentor under det första året i yrket som stöd för sin 
yrkesutövning. Mentorn kan med fördel vara en äldre, erfaren kollega som kan bidra till att  
överbrygga de generationsklyftor som deltagarna i den studien gett uttryck för (Ohlsson, 2009). 

I Helene Hård af Segerstads forskning från 1998 framkom det att kommunikation, samarbete, 
problemlösning och självstyrt lärande är färdigheter som är grundläggande och utmärkande 
drag för den medicinska utbildningen (Hård af Segerstad, 1998). Då resultaten från den 
föreliggande studien visar att respondenterna som gått sjuksköterskeutbildning på 
Hälsouniversitetet i Linköping/Norrköping och Nyköping når signifikant högre värden på tre 
av studiens frågor ger det författaren följande reflektion. Genom att använda problembaserat 
lärande, det interprofessionella lärandet, som handlar om att lära tillsammans, från och om 
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varandra och med klinisk utbildningsavdelning blir det byggstenar som tillsammans bidrar till 
en gynnsam grund för utbildningen till sjuksköterska. 

Resultaten i denna studie har gett författaren inspiration till att få veta mer om vad studenter 
som går sjuksköterskeutbildning behöver få med sig i sin utbildning för att kunna utöva sitt 
yrke och få en större överensstämmelse mellan innehållet i utbildningen och hur väl målen 
uppnås. 

 

SLUTORD 
Författaren vill rikta sitt tack till respondenterna som deltagit i studien, utan dem hade denna 
uppsats inte kunnat genomföras. Stort tack till administratörerna på respektive utbildningsort 
för hjälp med adresslistor till respondenterna. 
 
Tacksamma tankar skänkes till Margareta för handledning, hjälp och uppmuntran till att få 
denna uppsats färdig. 
 
Mats Gullberg får ett stort tack för ovärderlig hjälp när det gäller hanteringen av SPSS . 
 
Stort tack till kollegor, familj och vänner som stått ut med min frustration och misstro om att få 
detta arbete klart. 
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 Utbildningsplan  
 
 
Utbildningsprogrammets:  Utbildningsprogram för  
benämning sjuksköterskeexamen/Study programme in  
 Nursing 
 
Examensbeteckning:  Sjuksköterskeexamen alternativt 

Sjuksköterskeexamen inklusive 
kandidatexamen i ämnet 
omvårdnad/Bachelor of Science in 
Nursing/Degree of Bachelor with a major in 
Nursing 

 
Poäng:  120 
 
Utbildningsplanen fastställd av: Utbildningsrådet 1998-11-23 
Ändrad av VD 2006-08-10 

 
1.Utbildningsprogrammets mål 
 
Övergripande målsättning 
 
Utöver de mål som anges i Högskolelagen (SFS 1992:1434 §9 ändrad 2001:1263) skall student 
som genomgått utbildningsprogrammet för sjuksköterskeexamen enligt examensförordningen 
(bilaga 2 Högskoleförordningen SFS 1993:100 ändrad 2002:139): 
 
- förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som 
sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård, 

 
- tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad, 
 
- utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beaktande av ett 
etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till goda rela-
tioner med patienter och deras närstående, 

 
- förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors och mäns hälsa samt 
kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete, 

 
- tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av betydelse för hälso- 
och sjukvården, 
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- tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt utvecklat en 
yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan samtliga personalgrupper, 

 
- förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att handleda vårdpersonal. 
  
Utbildningsprogrammet leder till yrkesexamen som sjuksköterska. Dessutom kan student 
avlägga Kandidatexamen i ämnet Omvårdnad. I detta fall skall de mål som anges i HF:s 
examensordning (bilaga 2 Högskoleförordningen SFS 1993:100 ändrad 2002:139) fullföljas: 
 
Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.  
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60 poängs nivå med godkänt resultat. För att erhålla 
kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst  
10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. 
 
2. Utbildningsprogrammets innehåll och omfattning  
 
2.1 Allmänt 
 
Utbildningsprogrammet för sjuksköterskeexamen omfattar 120 poäng, dvs 4800 timmar, där  
1 poäng motsvarar heltidsstudier och omfattar minst 40 timmars studier under en vecka. 
 
Sjuksköterskans arbete kräver kunskaper från olika ämnesområden. Innehållsmässigt omfattar 
sjuksköterskeprogrammet obligatoriska och valbara kurser från såväl de medicinska, samhälls- 
och beteendevetenskapliga områdena som från ämnesområdet omvårdnad. 
 
Genom valbara kurser kan studenten inrikta sin utbildning mot ämnesområden som ger utbild-
ningen en för studenten önskvärd profil. Valet av kurser kan ske inom Hälsohögskolans kurs-
utbud bland de kurser där den studerande är behörig att antas. Någon platsgaranti för en viss val-
bar kurs kan av resursskäl ej ges utan studenten konkurrerar med övriga sökande i enlighet med 
kursplanens urvalsregler. Dock kan det antal valbara poäng programmet innehåller alltid garan-
teras inom Hälsohögksolans kursutbud. I vissa fall erbjuds de valbara kurserna ej varje termin 
eller varje läsår. Det kan därför bli nödvändigt att läsa fler än en kurs samtidigt om studenten 
önskar följa en viss kurs. Studenten kan även välja kurser vid andra universitet och högskolor 
inom och utom landet. Hälsohögskolan har bilaterala avtal med universitet och högskolor i bl a 
USA, Australien, Kanada och Sydafrika samt avtal genom Socrates och Nordplus. För studenter 
som väljer att läsa kurser vid andra universitet och högskolor är kravet att valda kurser har rätt 
kunskapsnivå och faller inom ramen för programmets målsättning. Programansvarig avgör om 
en kurs faller inom programmets målsättning. 
 
Inom huvudämnet omvårdnad ingår verksamhetsförlagd utbildning. Målet med den 
verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten skall integrera teori med praxis. För den 
verksamhetsförlagda utbildningen har studenten tillgång till studieplats inom såväl landstingets 
som kommunernas hälso- och sjukvård. Denna studieplats är förlagd till Jönköpings län. Av den 
totala utbildningstiden omfattar hälften laborationer, praktiska övningar, fältstudier och 
verksamhetsförlagd utbildning. 
 
2.2 Pedagogisk grundsyn 
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Grunden för Hälsohögskolans kunskapssyn är att individen ges frihet att söka och bearbeta sin 
kunskap samt att ta ansvar för sin utbildning och personliga utveckling. 
 
Detta innebär: 
 

- att undervisningen bygger på en pedagogik som främjar aktivt kunskapssökande och 
studentens eget ansvar 

 
- att undervisnings- och examinationsformer bidrar till utveckling av studentens förmåga 

till kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse 
 

- att undervisningen främjar utvecklingen av professionella förhållningssätt i arbetet med 
patienter och är en grund för ”det goda mötet” 

 
- att undervisningen är forskningsanknuten och främjar ett vetenskapligt förhållningssätt 

till kunskap 
 

- att den verksamhetsförlagda utbildningen ger studenten möjlighet att observera, 
analysera och reflektera över olika företeelser samt skaffa sig handlingsberedskap inför 
en föränderlig och dynamisk verklighet 

 
2.3 Internationalisering 
 
Hälsohögskolan i Jönköping AB arbetar aktivt för att skapa en internationell utbildning- och 
forskarmiljö, vilket innefattar utbyte på student-, lärar- och forskarnivå. Samtliga studenter som 
genomgår sjuksköterskeprogrammet skall delta i utbyte eller genomgå någon av 
Hälsohögskolans internationella kurser. Genom bland annat utbytesprogram för studier 
utomlands men även möte med utländska föreläsare och utbytesstudenter, syftar 
internationalisering och interkulturell kommunikation till att studenten blir medveten om sin roll 
och sitt ansvar som professionell sjuksköterska. Med internationell kurs menas att kursen 
genomförs med en studentsamman-sättning av svenska och utländska studenter och /eller har 
internationellt inslag. 
 
3. Huvudämnet Omvårdnad 
 
Omvårdnad är ett kunskapsområde som skall innefatta såväl ett vetenskapligt som ett praktiskt 
perspektiv. 
 
Omvårdnad innebär att utifrån individens livssituation befrämja hälsa samt identifiera, förebygga 
och bemästra ohälsa och dess konsekvenser. Vidare innebär omvårdnad att stärka individens 
egna resurser samt tillgodose grundläggande behov. Omvårdnaden riktar sig mot såväl individ, 
grupp som samhälle. 
 
Huvudämnets nivåer och kurser 
 
Ämnet är indelat i kunskapsnivåerna 1-20 poäng, 21-40 poäng och 41-60 poäng. 



Hälsohögskolan Diarienr 1055/98 9 4 
Högskolan i Jönköping 
avdelningen för omvårdnad  

  

 
Ämnets djup och bredd definieras på följande sätt: 
- inom nivå 1-20 poäng behandlas konkret och deskriptiv kunskap, 
- inom nivå 21-40 poäng sker en applicering av ämneskunskapen genom en kombination av  
  basal/konkret kunskap samt ett problematiserande och reflekterande förhållningsätt, 
- inom nivå 41-60 poäng sker en utveckling och en kritisk analys av ett inom ämnet omvårdnad  
  valt område med tillämpning av ett vetenskapligt förhållningssätt. 
 
Av utbildningsprogrammets totala 120 poäng utgörs 70 poäng av kurser inom huvudämnet.  
För student som avser att avlägga kandidatexamen inom utbildningsprogrammet krävs för-
djupade studier om 20 poäng på 41-60 poängs nivån, med godkänt resultat, inkluderande ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng i huvudämnet (bilaga 3). 
 
Villkor för att få fortsätta studierna på en högre nivå. 
 
För att kunna fortsätta studierna på en högre nivå ska de obligatoriska kurserna i huvudämnet på 
lägre nivå vara godkända. 
 
I kursplan för respektive kurs finns de särskilda behörighetsbestämmelserna. 
 
Obligatoriska kurser i huvudämnet för yrkesexamen  inom sjuksköterskeprogrammet 
 
Nivån 1-20 poäng 
 
Vetenskaplig grundkurs  5 poäng 
Omvårdnad, introduktion 5 poäng 
Omvårdnad, metod och teknik 10 poäng 
Omvårdnad, individuella grundläggande behov 10 poäng 
 
Nivån 21-40 poäng 
 
Etik i omvårdnaden ur ett sjuksköterskeperspektiv 5 poäng 
Omvårdnad, reflektion i teori och praktik  10 poäng 
Omvårdnadens teoretiska grunder 5 poäng 
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Valbara kurser i huvudämnet 
 
För student som avser att avlägga yrkesexamen som sjuksköterska utgörs 20 poäng av valbara 
kurser inom huvudämnet. Av Hälsohögskolans kursutbud framgår tillgängliga valbara kurser. 
Kurser som erbjuds vid andra universitet och högskolor nationellt och internationellt kan även 
utgöra valbara kurser inom utbildningsprogrammet. Programansvarig avgör om kursen faller 
inom utbildningsprogrammet (bilaga 2). 
 
Obligatoriska kurser i huvudämnet för yrkesexamen inklusive kandidatexamen inom sjuk-
sköterskeprogrammet 
 
Nivån 1-20 poäng 
 
Vetenskaplig grundkurs  5 poäng 
Omvårdnad, introduktion  5 poäng 
Omvårdnad, metod och teknik  10 poäng 
Omvårdnad, individuella grundläggande behov  10 poäng 
 
Nivån 21-40 poäng 
 
Etik i omvårdnaden ur ett sjuksköterskeperspektiv 5 poäng 
Omvårdnad, reflektion i teori och praktik  10 poäng 
Omvårdnadens teoretiska grunder 5 poäng 
 
Nivån 41-60 poäng 
 
Forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa metoder  10 poäng 
Omvårdnad, examensarbete  10 poäng 
 
Valbara kurser 
 
För student som avser att avlägga kandidatexamen i ämnet omvårdnad inom ramen för sjukskö-
terskeprogrammet utgörs 10 poäng av valbara kurser. Dessa kurser är ej ämnesbestämda.  
Av Hälsohögskolans kursutbud framgår tillgängliga valbara kurser. Kurser som erbjuds vid 
andra universitet och högskolor nationellt och internationellt kan även utgöra valbara kurser 
inom utbildningsprogrammet. Studierektor avgör om kursen faller inom utbildningsprogrammet 
(bilaga 3). 
 
4. Kurser i övriga ämnen som läses inom programmets ram 
 
Obligatoriska kurser i övriga ämnen. 
 
Inom ämnesområdet medicin respektive samhälls- och beteendevetenskap ingår 20 poäng obliga-
toriska kurser. 
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Nivå 1-20 poäng  
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs  5 poäng 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi  5 poäng 
Patofysiologi, grundkurs 5 poäng 
Farmakologi, grundkurs 5 poäng 
Psykiska funktionshinder, individ och samhälle 5 poäng 
Psykologi, grundkurs  5 poäng 
Arbetsliv och organisation 5 poäng 
Gerontologi, grundkurs  5 poäng 
 
Valbara kurser i övriga ämnen. 
 
För student som avser att avlägga yrkesexamen som sjuksköterska ingår 10 poäng valbara kurser 
från övriga ämnen. Poängen skall fördelas lika mellan det medicinska respektive det samhälls-
och beteendevetenskapliga området. 
 
5. Huvudsaklig uppläggning av programmet 
 
Utbildningsprogrammet är upplagt i form av kurser. Ordningsföljden av kurser motsvarande 
inledande 70 poäng är reglerade i bilaga 1 där studenten väljer studiegång A alternativt 
studiegång B. För de resterande 50 poängen kan kurser inom samma kunskapsnivå läsas i den 
ordningsföljd studenten önskar under förutsättning att inget annat anges i respektive kursplan. 
Undervisningen ges företrädesvis på dagtid i form av hel- eller halvfartsstudier, men kan även 
ges på kvällstid och helger. 
 
Avdelningen för omvårdnad är ansvarig för samordningen av den teoretiska såväl som den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan, i enlighet med 
EU:s direktiv, förläggas inom och utom sjukhus och andra vårdinrättningar och skall vara 
relaterade till angivna områden inom hälso- och sjukvård. I de kurser där verksamhetsförlagd 
utbildning ingår anvisas studieplats inom länet. 
 
Utbildningen kan planeras i enlighet med bilaga 2 alternativt bilaga 3. 
 
6. Behörighet 
 
Grundläggande behörighet 
 
Grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen 7 kap §§ 4, 5 och 6 samt Högskoleför-
ordningen; Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. 
 
Särskild behörighet 
 
Lägst betyget Godkänd/3 i : 
- Matematik kurs B eller 1 åk HSENTTe eller 2 åk MuSoEkDu eller etapp 2, 
- Samhällskunskap kurs A eller 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk på treårig linje eller  
   etapp 2, 
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- Naturkunskap kurs B eller 2 åk HSSoKoEp eller etapp 3. 
Istället för naturkunskap 
- Fysik kurs A eller 3 åk NT eller etapp 3, 
- Kemi kurs A eller 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe eller etapp 3, 
- Biologi kurs A eller 2 åk N eller etapp 2, 
eller 
- Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A, Medicinsk grundkurs B  
   Omvårdnad A och Omvårdnad B. 
 
Urval för antagning till programmet 
 
För sökande till utbildningsprogrammet används både betygsurval och provurval. Sökande kan 
samtidigt ingå i både betygsurvalet och provurvalet. Urvalet genomförs av Verket för högskole-
verkservice (VHS) enligt nationellt fastställda regler. 
 
Fördelning av utbildningsplatser mellan de båda urvalsgrupperna är 65 % för betygsurval  
och 35 % för provurval. 
 
7. Övriga föreskrifter 
 
Begränsad examinationsrätt  
 
Student har rätt till tre tentamenstillfällen per kurs och läsår, undantaget de kurser där ordinarie 
tentamen infaller i maj/juni, då endast omtentamen i augusti kan erbjudas. Det andra 
examinationstillfället skall hållas i så nära anslutning som möjligt till den ordinarie 
examinationen. 
 
Period för uppsamlingstentamina är en vecka i anslutning till påföljande terminsstart. Prefekt 
beslutar om sådana tentamenstider, vilka annonseras senast vid slutet av innevarande termin. 
 
En student, som tre gånger underkänts på samma kurs eller delkurs, har rätt att på begäran få en 
ny examinator utsedd. Beslut fattas av Hälsohögskolans verkställande direktör (VD). 
 
Efter tre underkända tentamina har student rätt att på begäran få därpå följande tentamina rättade 
av lärare som inte har rättat de tre underkända, och som utses av examinator eller om examinator 
rättat, av VD. 
 
Om förutsättningarna för examinationen förändrats på grund av kursplaneändringar medges 
omprövning enligt förutvarande bestämmelser vid högst två tillfällen inom ett år efter 
förändringen, om inte examinator och berörd student kommer överens om annat. 
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Studieuppehåll och återupptagande av studier 
 
Studieuppehåll kan endast sökas och beviljas från utbildningsprogram, inte från kurs. 
 
Studieuppehåll söks av studenten på särskilt formulär och inges till avdelningen för omvårdnad. 
Studieuppehåll beviljas för högst två år. Förlängning kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 
Studieuppehåll beslutas av prefekt. Prefekten skall meddela beslutet skriftligt och i samråd med 
studenten planera återupptagandet av studierna. Studierna bedrivs då enligt den utbildningsplan 
som gäller vid tidpunkten för återupptagandet. 
 
Studenten anmäler till avdelningen för omvårdnad när studier önskas återupptagas. Beslut om 
återupptagande av studier fattas av prefekt. Beslutet skall meddelas studenten skriftligt. 
 
Studieavbrott 
 
Begäran om studieavbrott från program eller kurs inges av studenten på särskilt formulär till 
avdelningen för omvårdnad. Innan studieavbrott beslutas skall studenten ha rätt till 
studievägledning. Beslut om studieavbrott fattas av prefekt, vilken också ansvarar för att 
studenten avregistreras från kursen. 
 
Tillgodoräknande av kurs 
 
En student som gått igenom delar av grundläggande högskoleutbildning med godkända resultat 
vid någon annan svensk eller utländsk högskola/universitet eller har inhämtat motsvarande 
kunskaper och färdigheter på annat sätt kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för 
sin utbildning vid Hälsohögskolan. Efter framställan med nödvändig dokumentation av 
studenten, beslutar prefekt på den avdelning till vilken kursen är knuten, om tillgodoräknande 
kan ske. Studenten skall underrättas skriftligt om innehållet i beslutet. 
 
Examens- / kursbevis, legitimation 
 
Begäran om examensbevis sker på särskilt formulär (blanketten finns tillgänglig på högskolans 
hemsida) och inskickas till Studerandeenheten. Examensbevis utfärdas efter avslutad utbildning 
under förutsättning av att examensresultaten är inrapporterade i studiedokumentationssystemet. 
VD utfärdar examensbevis. Examensbeviset ligger till grund  för Socialstyrelsens utfärdande av 
legitimation, vilket sker på studentens begäran. 
 
Om examensbeviset avser utbildning vid mer än en högskola/universitet, skall beviset utfärdas 
av den högskola/det universitet där studenten senast har godkänts i prov eller slutfört sin 
utbildning, om inte de berörda skolorna i det enskilda fallet kommit överens om annat. 
 
Begäran om kursbevis sker på särskilt formulär (blanketten finns tillgänglig på högskolans 
hemsida) och inskickas till Studerandeenheten. Kursbevis utfärdas under förutsättning av att 
examinationsresultaten är inrapporterade i studiedokumentationssystemet. På uppdrag av 
Hälsohögskolan utfärdar representant vid Studerandeenheten kursbevis. 
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Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng  Bilaga 1. 
 
Termin Studiegång A   Studiegång  B   
 

1.  Vetenskaplig grundkurs    5 poäng Vetenskaplig grundkurs    5 poäng 
  Omvårdnad introduktion    5 poäng Omvårdnad introduktion    5 poäng 
  Anatomi och fysiologi, grundkurs    5 poäng Medicinsk mikrobiologi , vårdhygien och immunologi   5 poäng 
  Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi   5 poäng Anatomi och fysiolog, grundkurs   5 poäng 
 

2.  Patofysiologi, grundkurs   5 poäng Omvårdnad metod och teknik,  10 poäng 
  Farmakologi, grundkurs   5 poäng Patofysiolog, grundkurs    5 poäng 
  Omvårdnad metod och teknik 10 poäng Farmakologi, grundkurs    5 poäng 
 

3  Psykologi, grundkurs   5 poäng Omvårdnad individuella grundläggande behov  10 poäng 
Psykiska funktionshinder, individ och samhälle   5 poäng Psykologi, grundkurs    5 poäng  

  Omvårdnad individuella grundläggande behov  10 poäng Psykiska funktionshinder, individ och samhälle   5 poäng 
 

4  Gerontologi, grundkurs    5 poäng Etik i omvårdnad utifrån ett  
  Etik i omvårdnad utifrån ett   sjuksköterskeperspektiv   5 poäng 

sjuksköterskeperspektiv,    5 poäng Gerontologi, grundkurs    5 poäng 
  Obligatorisk/Valbar kurs  Obligatorisk/Valbar kurs 
  Obligatorisk/Valbar kurs  Obligatorisk/Valbar kurs   
 
Enligt dessa båda studiegångar har studenten efter tre och en halv termin genomfört 70 poäng av obligatoriska kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet, varav 35 
poäng inom huvudämnet omvårdnad, varav 20 poäng inom det medicinska ämnesområdet och 15 poäng inom det samhälls-och beteendevetenskapliga ämnesområdet. 
 
Förutom ovanstående poäng (enligt studiegång A eller B) ska det inom ramen för en sjuksköterskeexamen ingå följande kurser:  
Inom huvudämnet omvårdnad:  
Omvårdnad reflektion i teori och praktik, 10 poäng, Omvårdnadens teoretiska grunder, 5 poäng. 
Inom det samhälls-och beteendevetenskapliga ämnesområdet: 
Arbetsliv och organisation, 5 poäng. 
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För att erhålla sjuksköterskeexamen ska utbildningen innehålla 50  poäng obligatoriska kurser och 20 poäng valbara kurser i huvudämnet omvårdnad och 5 poäng valbar 
kurs inom det medicinska resp. det samhälls-och beteendevetenskapliga ämnesområdet (se bilaga 2). 
 
Förutom ovanstående poäng (enligt studiegång A eller B) ska det inom ramen för en sjuksköterskeexamen inklusive en kandidatexamen ingå följande kurser:  
Inom huvudämnet omvårdnad:  
Omvårdnad reflektion i teori och praktik, 10 poäng, Omvårdnadens teoretiska grunder, 5 poäng. 
Forskningsmetodik, kvalitativa och kvanitativa metoder, 10 poäng, Omvårdnad Uppsats, 10 poäng 
Inom det samhälls-och beteendevetenskapliga ämnesområdet: 
Arbetsliv och organisation, 5 poäng. 
 
För att erhålla sjuksköterskeexamen inklusive kandidatexamen ska utbildningen innehålla 70 poäng obligatoriska kurser och 10 poäng valbara kurser som ej är 
ämnesbestämda (se bilaga 3). 
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          Bilaga 2 
 

Uppläggning av program som leder till 
sjuksköterskeexamen, 120 poäng 
(Bachelor of Science in Nursing) 

 
 

Obligatoriska kurser 
 

Kurser inom huvudämnet, 
Omvårdnad, 50 poäng   

 
Kurser inom  

Samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, 
20 poäng  

 
Kurser inom 

Medicinska ämnen, 
20 poäng  

 
 
            
    
     Valbara kurser 
 
    Kurser inom huvudämnet, 
    Omvårdnad, 20 poäng  
 
 

Kurser inom  
Samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, 

5 poäng  
 

Kurser inom 
Medicinska ämnen, 

      5 poäng  
        
        
 
 
 Yrkesexamen 
 Legitimation 



Hälsohögskolan  
Högskolan i Jönköping Diarienr 1055/98 ad 8  
avdelningen för omvårdnad  

  

          Bilaga 3 
 

Uppläggning av program som leder till 
Sjuksköterske- och kandidatexamen i ämnet omvårdnad, 

120 poäng 
(Degree of Bachelor with a major in Nursing) 

 
 
 

Obligatoriska kurser 
 

Kurser inom huvudämnet, 
Omvårdnad, 70 poäng  

 
Kurser inom  

Samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, 
20 poäng 

 
Kurser inom 

Medicinska ämnen, 
20 poäng  

 
 
     
 
   Valbara kurser ej ämnesbestämt om 10 poäng   
    
        
     
 
       
     Kandidatexamen 
     Yrkesexamen 
     Legitimation 
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UTBILDNINGSPLAN 
 
Utbildningsprogrammets benämning: 
Sjuksköterskeprogrammet, inriktning med kandidatexamen i omvårdnad 
 
Examensbeteckningar:  
Sjuksköterskeexamen/Bachelor of Science in Nursing 
Filosofie kandidatexamen i omvårdnad/Bachelor of Science in Nursing 
 
Poäng: 120/130 
 
Utbildningsplanen fastställd  av Utbildnings- och forskningsnämnden för Högskolan i Kalmar 
 den 20 mars 2001 
________________________________________________________________________ 
 
Grundläggande mål för högskoleutbildning 
 
”Den grundläggande utbildningen skall utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna 
förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt 
förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som  utbildningen avser. 
Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå” (Högskolelagen utfärdad 1992:1434 med senare ändringar föreskrivs följande i 1 kap  
9 §) 
 
 
Program specifika mål 
  
För att erhålla yrkesexamen - sjuksköterskeexamen, skall studenten enligt högskoleförordningens 
examensbeskrivning ha: 
 
- förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som 
sjuksköterska inom hälso- och sjukvård, 
- tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad, 
- utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beaktande av ett 
etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer 
med patienter och deras närstående, 
- förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar människors hälsa samt kunna 
initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete, 
- tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av betydelse för hälso- 
och sjukvården, 
- tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt utvecklat en 
yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan samtliga personalgrupper, 
- förvärvat förmågan att undervisa patienter och deras närstående samt handleda vårdpersonal.”  
(SFS 1993:100 med senare ändringar SFS 1995:337,  bilaga 3). 
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Här utöver gäller följande styrdokument: 
 
I Europarådets direktiv 77/453/EEC föreskrivs att den teoretiska undervisningen skall uppgå till 
minst en tredjedel och den kliniska undervisningen till minst hälften. 
 
I Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1993:17, finns dokumenterat omvårdnadens innehåll, 
syfte och åtgärder samt hälso- och sjukvårdens kompetens- och ansvarsfrågor. 
 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för legitimerade sjuksköterskor, SOSFS 1995:5, finns 
dokumenterat sjuksköterskans funktioner och kompetenskrav. 
 
Dessutom gäller Internationell professionsetisk kod ICN (1993) Code of ethics for nurses. 
 
 
Utbildningsprogrammets uppläggning och innehåll 
 
Utbildningen omfattar 120/130 poäng vilket motsvarar 3-3,25 års heltidsstudier vid normal 
studietakt och leder fram till sjuksköterskeexamen, 120 poäng alternativt kandidatexamen i 
omvårdnad 130 poäng. Studenten väljer om denne vill gå hela programmet 130 poäng eller 
avsluta efter tre år och erhålla sjuksköterskeexamen. 
 
Inom utbildningsprogrammet förekommer såväl teoretiska som kliniska kurser. Huvudämnet är 
omvårdnad vilket studeras på nivåerna, 1 - 60.  
 
Huvudämnets uppbyggnad sker utifrån omvårdnadens metaparadigm: människa, hälsa, miljö och 
omvårdnadshandlingar. Utbildningsinnehållet fokuseras även mot forskningsprofilen, 
familjefokuserad omvårdnad, vilken består av två inriktningar: familjecentrerad och  
familjerelaterad. Den familjecentrerade omvårdnaden ser familjen som en helhet där enskilda 
familjemedlemmar och familjen fokuseras samtidigt. Den familjerelaterade omvårdnaden sätter 
den enskilde familjemedlemmen i fokus och ser familjen som kontext. 
 
Biämnen inom programmet är biomedicin och psykologi. Utbildningsinnehållet fördelas på 
följande kurser: 
 
Kurs      Nivå Poäng Examen  
Omvårdnad       1 - 50 50 poäng   
Biomedicin   1 - 20  20 poäng 
Psykologi   1 - 20   5 poäng 
Klinisk kurs  1 - 45 45 poäng Sjuksköterskeexamen, 120 poäng 
 
Omvårdnad       1 - 60 60 poäng   
Biomedicin   1 - 20  20 poäng 
Psykologi   1 - 20   5 poäng Sjuksköterske- och 
Klinisk kurs  1 - 45 45 poäng kandidatexamen, 130 p 
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Översikt över utbildningsprogrammet, 120/130 poäng 
 
År 1 År 2 År 3 År 4 
Termin 1        
 
Omvårdnad 1 – 20 p 
 
 
 
 
Termin 2        
 
Omvårdnad  21 – 40 p 
 

Termin 3    
 
Biomedicin 1 – 10 p (med 
klinisk anknytning) 
Psykologi 1 - 5 p 
Klinisk kurs 1 - 5 p 
 
Termin 4      
 
Biomedicin 11-20 p (med 
klinisk anknytning) 
Klinisk kurs 6 - 15 p 

Termin 5        
 
Klinisk kurs 16 -25 p 
Omvårdnad 41 - 50 p 
 
 
 
Termin 6       
 
Klinisk kurs 26 - 45  p 
Sjuksköterskeexamen 
 
 

Termin 7       
 
Omvårdnad 51 – 60 p 
Kandidatexamen 
 
 

 
Undervisningsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som samverkan i grupp. 
Den studerande tränas i aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning.  
Den pedagogiska metoden utgår till stora delar från problembaserat lärande - PBL och 
karaktäriseras av: 
 
- verklighetsanknutna situationer som  utgör utgångspunkt för problembearbetning och är en bas   
för lärandet, 
- självstyrt lärande utifrån studentens egen aktivitet och eget ansvar, 
- arbete i grupp. 
 
Undervisningsformerna skall befrämja en nära koppling mellan teori och klinik. De teoretiska 
studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna liksom erfarenheterna under klinik 
utgör underlag för reflektion, bearbetning, analys och diskussion i den teoretiska delen av 
utbildningen.  
 
De kliniskt inriktade kurserna är yrkesförberedande kurser. Dessa består av klinikförlagda studier, 
fältstudier och  laborationer. De klinikförlagda studierna förläggs till sjuksköterskans olika 
verksamhetsområden inom landstingets och kommunens hälso- och sjukvård. Handledning sker 
under dessa studier av högskolans lärare och av sjuksköterskor.  
 
Inom vissa av de teoretiska kurserna ingår även fältstudier och laborationer som ett komplement 
för att ge verksamhetsförankring.  
 
Genomgående är IT ett naturligt verktyg i utbildningen. Under första terminen erbjuds studenten 
en kurs i grundläggande IT motsvarande europeiska datakörkortet (ECDL). 
 
För att stärka det internationella/interkulturella perspektivet i utbildningen ges möjlighet att 
under det tredje utbildningsåret genomföra del av utbildningsprogrammet vid motsvarande 
institution i annat land. 
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Examensbevis och examensbenämning 
 
Utbildningen leder fram till yrkesexamen benämnt sjuksköterskeexamen/Bachelor of Science in 
Nursing.  Yrkesexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng.  
Legitimation för sjuksköterskeexamen utfärdas av Socialstyrelsen efter ansökan. 
 
Filosofie kandidatexamen i omvårdnad/Bachelor of Science in Nursing uppnås efter fullgjorda 
kursfordringar om sammanlagt 130 poäng. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet omvårdnad. I 
examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. Förutom huvudämnet skall 
kandidatexamen omfatta studier i ett biämne om minst 20 poäng. Som biämne räknas biomedicin 
1-20 poäng. 
 
 
Behörighet 
 
Förutom grundläggande behörighet gäller standardbehörighet F 1.1. vilket innebär Ma B, Sh A, 
Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A). Lägst betyg Godkänd/3. 
 
 
Urval  
 
För sökande till utbildningsprogrammet används betygsurval och provurval. Fördelningen av 
utbildningsplatser är 50% betygsurval och 50% provurval. Urvalet genomförs av Verket för 
Högskoleservice enligt nationellt fastställda regler.  
 
 
Spärregler 
 
Kunskapsmässigt bygger kurserna på varandra. För tillträde till nästkommande kurs krävs 
godkända resultat i tidigare kurs.  
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Utbildningsplan sjuksköterskeutbildning 120 poäng 
 
 
Utbildningsplan fastställd av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 1999-09-02 (reviderad 2002-06-06, 
2005-01-24). 
Denna utbildningsplan gäller från och med läsåret 2001/2002. Genomförda studier leder till: Sjuksköterskeexamen 
(Bachelor of Science in Nursing). 
 
 
Syfte och mål  
 
 Enligt Högskolelagen utfärdad 1992-12-17 föreskrivs följande i kapitel 1, 
 paragraf 9: 
  
  ”Den grundläggande utbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge 

 studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
 lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutveckling, allt inom det område som 
 utbildningen avser. 

 Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte  på veten-
skaplig nivå.” 

 
  Mål för sjuksköterskeutbildningen enligt Högskoleförordningen utfärdad  
  1993-02-04 med ändring 1995 05 01: 
 
  ”För att erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten ha 
 

 •  förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna 
arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård, 

 
 • tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad, 
 
 • utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beak-

tande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, utvecklat sin 
förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående, 

 
 • förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors och mäns 

hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete,  
 
 • tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av betydelse 

för hälso- och sjukvården, 
  
 • tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt 

utvecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan samt-
liga personalgrupper, 

  
 • förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att handleda 

vårdpersonal.” 
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Hälsouniversitetet 
 
 HU:s utbildningar präglas av helhetssyn på människan, folkhälsoarbete, samarbete mellan 

yrkesgrupper och ett vetenskaplig förhållningssätt. 
 Utbildningarna bygger på problembaserat lärande (PBL). Ett kännetecken för HU är integra-

tion mellan utbildningsprogram, mellan ämnen, mellan utbildning och forskning samt mellan 
teori och praktik. Samtliga grundutbildningar inleds med ett gemensamt utbildningsavsnitt 
som syftar till att skapa en grund för kommande samarbete inom vård- och omsorgsarbete. 

 HU har hela Östergötland som verksamhetsområde och praktik kan förläggas inom hela länet 
till landstingets olika enheter eller till verksamhet inom kommuner eller statliga institutioner. 
HU:s grundutbildningar har ett omfattande internationellt utbyte med andra universitet i 
Norden och övriga Europa samt i olika världsdelar genom Network of Community-Oriented 
Educational Institutions for Health Sciences. 

 
Pedagogisk grundsyn och utbildningens uppläggning 
 
 Problembaserat lärande (PBL) är den pedagogiska filosofi och metod som används vid HU. I 

PBL betonas studentens utveckling av ett självständigt, livslångt lärande. Det är ett sätt att 
möta dagens och morgondagens samhälle, som kännetecknas av ständiga förändringar, ut-
veckling och snabb tillväxt av och tillgänglighet till ny kunskap. En förutsättning för själv-
ständigt lärande är ett undersökande förhållningssätt till omgivningen. Studentens egna frågor 
och problemformuleringar utgör därför grunden för lärandet i PBL. Centralt är också att ta 
eget ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, samt att kunna möta förändring. 

 
 Människan har en drivkraft att vilja förstå och kunna handskas med sin omgivning. Förutsätt-

ningen är att lärandet upplevs som relevant och meningsfullt. 
 Betydelsefullt är också att kunna påverka och få ta ansvar för sina handlingar. Denna syn på 

lärande kräver att individen själv är aktiv, dvs bearbetar fakta, reflekterar, tar ställning, prövar 
i handling eller formulerar sig i tal och skrift. Hela individen, med sina tankar, känslor och 
handlingar är involverad i lärandet. I denna process är den sociala dimensionen viktig. 
Människan har behov av sammanhang och lär sig i samspel med andra och med omgivningen. 
Den människosyn som ligger till grund för dessa antaganden om människors lärande präglas 
av tilltro till varje individs förmåga och vilja att skaffa sig kunskap och kompetens. Synen på 
lärande får följder för hur kunskap betraktas. Kunskap blir något som finns inom individen. 
Den avgör hur individen ser på och handskas med sin verklighet. Kunskap skulle därmed 
kunna beskrivas som ett sätt att ha insikt, utveckling, mognad och handlingsberedskap. 

 
Metoden i PBL syftar till att stödja ovanstående grundläggande antaganden om lärande. Ut-
bildningens viktigaste uppgifter blir därför att på olika sätt stimulera studentens motivation, 
främja utvecklingen av självstyrt lärande och se till att det finns bra förutsättningar för att 
lära. Navet i studierna är basgruppen. I basgruppen bearbetar studenterna verklighetsanknutna 
situationer/scenarier. Dessa s.k. utgångspunkter ger studenten möjlighet att uppfatta 
sammanhanget till kunskapernas användningsområde och till egen tidigare erfarenhet. 

 
 I linje med grundtankarna om att kunskap ingår i ett sammanhang har utbildningarna en tema-

tisk uppläggning. Temana har karaktär av problemområden. Olika ämnen studeras därmed 
integrerat. Ramar, inriktning och vägledning i studierna utgörs förutom av basgruppsarbetet 
framför allt av utbildningsplan, kursplaner och studiehandledningar, där mål finns utarbetade. 
Målen uttrycks i termer av kompetens i relation till innehållet i professionen och det 
kunskapsbegrepp som präglar PBL. 
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Sjuksköterskeutbildningen 
 

Syftet för sjuksköterskeutbildningen vid Hälsouniversitetet är att studenten skall nå profes-
sionell kompetens som sjuksköterska. Detta innebär att förvärva kunskap om yrkets te-
origrund och uppsättning av metoder för att sedan kunna utveckla en egen profil och ett pro-
fessionellt förhållningssätt till uppgiften. Det innebär också att handla enligt yrkets etiska kod 
och regler och utifrån verksamhetens mål, att tillägna sig ett kritiskt tänkande och vara öppen 
för förändringar samt medverka i utveckling och utvärdering av kompetensområdet. 
 
Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad. Begreppen människa, hälsa, miljö och omvård-
nadshandlingar samt sambanden mellan dessa begrepp ses som centrala. Omvårdnad inriktar 
sig på individens behov och resurser i förhållande till hälsa och välbefinnande. Den omfattar 
de handlingar som vidtas för och tillsammans med en människa frisk eller sjuk i syfte att 
upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och livskvalitet eller att stödja henne inför döden. Hälsa 
ses här som ett dynamiskt tillstånd där individen på ett unikt sätt reagerar på sin omgivning 
som en helhet och varje förändring av hälsotillståndet påverkar hela människan. Detta synsätt 
bygger på en helhetssyn på individen. Omvårdnadshandlingarna är sådana som stöder 
människan att bevara och utveckla kunskap, förmåga och färdighet för att så snabbt som 
möjligt uppnå en optimal grad av hälsa och livskvalitet. Omvårdnaden bygger på en hu-
manistisk människosyn där interaktionen i mötet med människan är av central betydelse. 
Omvårdnaden genomförs på ett sådant sätt att individens integritet och självbestämmande 
bibehålls. 

  
 Sjuksköterskan har i sin yrkesutövning ett primärt ansvar för omvårdnaden. Omvårdnaden 

kan vara dels allmän och dels specifik. I ansvarsområdet ingår att omvårdnadsåtgärder plane-
ras, genomförs och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt samt samordnas med behandling och 
andra åtgärder. Omvårdnadsarbetet skall bedrivas i samverkan med andra yrkesgrupper. An-
svaret innebär också att omvårdnadens teoretiska och etiska grunder tydliggörs och utgör 
grund för det dagliga arbetet och att utvärdering av verksamheten sker. Dessutom innebär an-
svaret att utveckling och forskning inom omvårdnadsområdet skall följas för att kunna för-
medla nya rön och tillämpa dem i arbetet (SOSFS 1993:17). 

 
 
Utbildningens uppläggning och innehåll 
 
 Omvårdnad är huvudämnet i utbildningen. För att få förståelse för och för att kunna handla samt ut-

veckla omvårdnad behöver sjuksköterskan även kunskap i human biomedicin och beteendevetenskap. 
 
 Sjuksköterskeutbildningen omfattar 120 poäng med följande fördelning: 
 
  Omvårdnad   65 poäng 
  Human biomedicin  30 poäng 
  Beteendevetenskap  20 poäng 
  Omvårdnad/Human biomedicin/ 
  Beteendevetenskap    5 poäng 
 
 Utbildningen indelas i fem kurser. Ämnena i varje kurs läses och examineras integrerat. 
 Den akademiska nivån i ämnet omvårdnad uppnås genom att det studeras på tre nivåer. 
 
 Nivå A motsvarar grundläggande studier    1-20 poäng 
 Nivå B motsvarar fortsatta grundläggande studier 21-40 poäng 
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 Nivå C motsvarar fördjupade studier  41-60 poäng 
 
 
Kurs Omvårdnadens förutsättningar och  
 centrala innehåll   40 poäng 
 
 Omvårdnad   20 poäng  Nivå A 
 Human biomedicin   10 poäng  Nivå A 
 Pedagogik       5 poäng  Nivå A 
 Psykologi     5 poäng  Nivå A 
 
Kurs Omvårdnad av patient vid hälsa och ohälsa  40 poäng 
 
 Omvårdnad   20 poäng  Nivå B 
 Human biomedicin   15 poäng  Nivå A 
 Pedagogik     5 poäng  Nivå A 
 
Kurs Omvårdnad vid komplexa situationer ur ett 
 helhetsperspektiv   25 poäng 
 
 Omvårdnad   15 poäng  Nivå C 
 Human biomedicin     5 poäng  Nivå B 
 Pedagogik     5 poäng  Nivå A 
 
Kurs Valbar kurs     5 poäng 
 
 Omvårdnad alt Human biomedicin alt Beteendevetenskap    5 poäng  Nivå B/C 
 
Kurs Examensarbete   10 poäng 
 
 Omvårdnad   10 poäng  Nivå C 
 
 
 Kliniska studier ingår i samtliga terminer i utbildningen och inom samtliga ämnen. Syftet med 

de kliniska studierna är att integrera teori, metod och tillämpning samt att utföra omvårdnad 
som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kliniska studier sker inom såväl 
öppna som slutna vårdformer och är förlagda till olika områden för att ge studenten möjlighet 
att möta individer i olika åldrar och med olika hälsoproblem. Detta ger också studenten 
möjlighet att komma i kontakt med sjuksköterskans olika funktionsområden och därmed 
erhålla en bred bas för det kommande yrket. 

 Till de kliniska studierna räknas basplaceringar, fältstudier och färdighetsträningsmoment 
inom olika områden. 

 
 Sjuksköterskutbildningen deltar i flera internationella nätverk inom Norden, övriga europe-

iska och utomeuropeiska länder. Detta ger goda möjligheter för studenter att delta i kortare 
och längre utbyten. Genom utbytena finns även utländska studenter vid sjuksköterskeutbild-
ningen. 

 Internationalisering vid sjuksköterskeutbildningen syftar också till att lyfta fram internatio-
nella/mångkulturella aspekter under utbildningen. 

 
Föreskrifter om behörighet 
 
 Grundläggande behörighet  
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 Föreskrifter om grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen 8 kap 4 och 5 § §. 
  
 
 Särskilda behörighetskrav 
 
 Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet enligt följande: 
 Kunskaper motsvarande: (Standardbehörighet F.1.1) 
 Matematik  kurs B eller 1 åk HSENTTe eller 2 åk SoEkDuMu eller komvux etapp 2. 
 Samhällskunskap kurs A eller 2 åk från två-/treårig linje eller komvux etapp 2. 
 Naturkunskap  kurs B eller 2 åk HSSoKoEp eller komvux etapp 3 alternativ istället för 

Naturkunskap B. 
 Fysik A eller Fysik 3 åk NT eller komvux etapp 3 samt Kemi A eller 3 åk N eller 2 åk T eller 

1 åk TeKe eller komvux etapp 3 samt Biologi A eller 2 åk N eller 
 1 åk T eller komvux etapp 2. 
 Naturkunskap B kan också ersättas med: 
 Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A och B samt 
 Omvårdnad A och B. 
 
 Lägst betyget godkänd eller betyget 3 i kurs eller ämne som utgör särskild behörighet. 
 
Betyg 
 
 Betyg sätts i slutet av varje termin och omfattar både teoretiska och kliniska studier. Bedöm-

ningsunderlag hämtas in från berörda kliniska utbildningsplatser innan slutligt terminsbetyg 
bestäms. Betyg skall grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter 
och attityder. 

 Endast betygen Godkänd och Underkänd förekommer. 
 
Examination  
 
 Bedömning och examination skall fungera som ett stöd för studenten och ske kontinuerligt 

under utbildningen. Examination sker huvudsakligen i slutet av terminen. 
 
 Examination av såväl teoretiska som kliniska studier sker individuellt och i grupp och sker 

även i form av fördjupningsarbete, rapporter och seminarier. 
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 Kliniska studier/motsvarande 
 
 Vid underkänt på kliniska studier/motsvarande får student göra detta moment ytterligare en 

gång. Tidpunkt för omprövning i kliniska studier bedöms i varje enskilt fall men kan ske en-
dast när lärare och handledare finns att tillgå. 

 
 
 Omfattning av omtentamen och förnyad bedömning av kliniska studier 
 
 Omtentamen och förnyad bedömning av kliniska studier skall ha samma omfattning som 

ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. 
 
 
 Anmälan till examination/tentamen 
 
 Inför examination skall student inom föreskriven tid skriftligen anmäla sig via studentportalen 

på Internet om annat ej anges. 
 
 
 Villkor för deltagande i examination 
 
 För att få deltaga i examination skall studenten ha genomfört de obligatoriska momenten med 

godkänt resultat. Obligatoriska moment framgår av utbildnings-/kursplan alternativt studie-
handledning. Om särskilda skäl finns kan dispens beviljas. Sådan dispens medges endast efter 
skriftligt ansökan. 

 
Tidpunkt för examination 

 
 Examination sker i princip i slutet av varje termin. Omtentamen kan ske vid ordinarie 

examinationstillfälle. För närmare information hänvisas till studiehandledningen. 
 
 Stödåtgärder 
 
 Vid underkänt resultat på första omtentamen skall stödåtgärder sättas in. D v s stödåtgärder 

sätts in efter det att student tenterat vid två examinationstillfällen med underkänt resultat båda 
gånger. Student som underkänts två gånger har rätt att begära ny examinator. 

 
 
 Genomgång av termin 
 
 Student får genomgå termin två gånger. 
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Examensbevis och examensbenämning 
 
 Student som genomgått utbildningen med godkända betyg i samtliga kurser erhåller exa-

mensbevis med examensbenämningen Sjuksköterskeexamen, Bachelor of Science in  
 Nursing, varefter Socialstyrelsen utfärdar legitimation. Av examensbeviset skall framgå att 

endast betygen Godkänd och Underkänd ges på utbildningen. Utbildningen uppfyller de krav 
som ställs för en kandidatexamen i omvårdnad med avseende på såväl längd som för-
djupning. 

 Utbildningen motsvarar 180 ECTS-poäng (European Credit Transfer System 
Högskoleförordningen, SFS 1993:100, 7 kap 19 §). 

 EG direktiven: Denna utbildning omfattas av artikel 3 i direktiv 77/452/EEC och uppfyller 
kraven i artikel 1 i direktiv 77/453/EEC. 

 
 
Övriga föreskrifter 
 
Tröskelregler 
 
 
 Terminernas innehåll bygger på varandra och skall genomföras i turordning, vilket innebär 
 att kliniska studier och basgruppsarbete måste vara godkända för uppflyttning till nästa 
 termin. 
 
 Behörighet att gå vidare i utbildningen: 
 
 Termin 2: godkänt basgruppsarbete från termin 1. 
 
 Termin 3: godkänt betyg från termin 1 samt godkända kliniska studier och basgruppsarbete i 
 termin 2 
 
 Termin 4: godkänt betyg från termin 2 samt godkända kliniska studier och basgruppsarbete i 
 termin 3. 
 
 Termin 5: godkänt betyg från termin 3 samt godkända kliniska studier och basgruppsarbete i 
 termin 4. 
 
 Termin 6: godkänt betyg från termin 4 samt godkända kliniska studier och basgruppsarbete i 
 termin 5. 
 
 För student som inte uppfyller tröskelregler enligt ovan sker planering av fortsatta studier i 
 samråd med student, lärare, studievägledare och programstudierektor. Om särskilda skäl 
 föreligger kan student ansöka om dispens från tröskelregler enligt nuvarande utbildningsplan. 
 
 
Tillgodoräknande 
 
 Studenten kan hos Hälsouniversitetets fakultetsnämnd begära att få tillgodoräkna sig mot- 
 svarande kunskaper från utbildning inom eller utom landet. Sådant tillgodoräknande kan 
 även avse kunskaper och färdigheter som förvärvats genom yrkesverksamhet. 
 (Högskoleförordningen, HSVSFS 1993:100, 6 kap, 12-14§§). 
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Studieuppehåll, återkomst, anstånd 
 

För studieuppehåll och återkomst finns regler i Högskoleförordningen HSVSFS 1993:100, 
7 kap 20 § samt i Hälsouniversitetets fakultetsnämnd fastställda studieadministrativa regler 
för Hälsouniversitetets utbildningar. Enligt högskoleförordning HSVSFS 1993:100, 12 kap 
2 § får beslut om anstånd eller att få fortsätta studier efter studieuppehåll överklagas. 

 
Studieavbrott 
 

För studieavbrott finns föreskrifter i av Hälsouniversitetets Fakultetsnämnd fastställda stu-
dieadministrativa regler. 

 
 En student som lämnar studierna utan att anmäla studieuppehåll och inte registrerar sig när-

mast följande termin anses ha avbrutit studierna. Student som gör studieuppehåll och inte be-
svarar förfrågan huruvida studierna skall återupptas anses ha avbrutit studierna. 
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Kursplaner 
 

Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 1999-09-02 
 
 
Reviderad 2002-06-06 
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Kursplan för sjuksköterskeutbildning 40 poäng 
 
Kursplan fastställd av Hälsouniversitetets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-10-27 
(reviderad 2001-04-01). 
 
Kurs Omvårdnadens förutsättningar och 40 poäng 

centrala innehåll   Nivå A 
 
 Kursen omfattar 40 poäng som är fördelade på följande ämnen vilka läses och 
 examineras integrerat: 
 
 Omvårdnad  20 poäng Nivå A 
 Human biomedicin  10 poäng Nivå A 
 Psykologi      5 poäng Nivå A 
 Pedagogik     5 poäng Nivå A 
  
 Kursen inleds med ett moment som omfattar 8 poäng och som genomförs i integrerade 

grupper med studenter från samtliga utbildningar inom Hälsouniversitetet. 
 
 Studenten skall tillägna sig en helhetssyn på människan genom att studera samspelet 

mellan människa – omvärld och hälsans villkor ur ett etiskt/existentiellt, sociologiskt, 
psykologiskt och biologiskt perspektiv. 

 
 Studenten skall tillägna sig grunderna i problembaserat arbetssätt. 
 
 Studenten skall förvärva en grund för utvecklande av ett vetenskaplig förhållningssätt. 
 
 Studenten skall utveckla en gemensam värdebas för framtida arbete i multiprofessio-

nella grupper. 
 
 Omvårdnad 1 – 20 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall utveckla kompetens vad gäller problemlösning och prak-

tiska färdigheter i förhållande till kursens problemområden samt börja utveckla ett 
professionellt förhållningssätt. 

 Syftet är också att studenten skall utveckla ett självstyrt lärande genom att identifiera 
egna inlärningsbehov inom aktuella områden, välja lämpliga resurser för lärandet och 
kritiskt granska informationskällor. 

 
Syftet är att studenten skall förvärva grundläggande kunskap i omvårdnad för att 
kunna 

 
– identifiera samband mellan individers livsvillkor och hälsa och utifrån en omvård-

nadsteoretisk grund bearbeta och förklara dessa för att sedan 
 kunna föreslå lösningar i okomplicerade situationer 
 
– utföra grundläggande omvårdnadsåtgärder och sjukvårdsteknik 
 
– belysa och förklara omvårdnadens utveckling och teoretiska grund 
 
– analysera hur verksamhetsområdet styrs och påverkas av lagar och  
 organisation 
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– utveckla medvetenhet om den egna förmågan att kommunicera i  
 samspel med andra 
 
– utveckla medvetenhet om egna och andras värdesystem och om hur dessa 
 påverkar beslut och handlande. 

 
 
Innehåll I kursen bearbetas begreppen hälsa/ohälsa/sjukdom, miljöns betydelse för hälsa samt 

hälsoarbete på såväl nationell som internationell nivå. Individens livsvillkor i olika 
åldrar studeras utifrån ett fysiskt- psykiskt- sociokulturellt- och andligt perspektiv, 
med hjälp av teorier från beteendevetenskap och human biomedicin. Individens 
grundläggande behov relaterat till miljö och hälsa bearbetas med speciell tonvikt på 
äldre individers behov och resurser. Hälsoarbete studeras med speciell inriktning mot 
äldre. 

 
 Introduktion ges till omvårdnadsämnet och yrkets historiska bakgrund och utveckling 

både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Sjuksköterskans olika funktions-
områden presenteras och bearbetas liksom verksamhetsområdenas organisation och 
lagstiftning. I kursen ingår även studier i allmän omvårdnad, sjukvårdsteknik samt för-
fattningar i samband med detta 

 
 Omvårdnadens teoretiska referensram och omvårdnadsprocessen bearbetas. 

Vetenskaplig metod och vetenskapsteori studeras i grundkursen. 
 
 Sjuksköterskans personliga förhållningssätt i omvårdnad bearbetas och tränas med 

stöd av teorier och modeller från ämnena psykologi och pedagogik. Begrepp och teo-
rier inom filosofi och etik studeras. 

 
 
 Human biomedicin 1 – 10 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall förvärva kunskap i human biomedicin för att kunna 
 

– förklara människokroppens normala byggnad och funktion och för- 
 ändringar över livscykeln samt identifiera möjligheter till bevarande av hälsa 
 
– analysera ohälsa utifrån sviktande funktion i människokroppen 
 
– förklara grundprinciper för etiologi, patologi, diagnostik och terapi 
 
– förklara mikrobernas betydelse och påverkan på människan samt  
 människans immunförsvar 
 
– bearbeta och förklara farmakologiska grundbegrepp i förhållande till  
 stadiets problemområde och sjuksköterskans kompetensområde. 

 
Innehåll I kursen studeras människokroppens normala struktur och funktion samt förändringar 

över livscykeln. De begrepp som dessa studier utgår ifrån är människans behov av 
näring, aktivitet, sömn, vila samt perception och stress. Utifrån begreppen aktivi-
tet/aktivitetsstörning, perception/ perceptionsstörning, nutrition/malnutrition bearbetas 
sviktande funktion hos individer i olika åldrar. Tyngdpunkt läggs på den äldre in-
dividens problem. Mikroorganismernas betydelse i människans livsmiljö och männi-
skans immunförsvar studeras. I kursen bearbetas också grundläggande begrepp inom 
allmän sjukdomslära samt allmän farmakologi och klinisk kemi. 
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 Psykologi 1 – 5 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall förvärva kunskap inom psykologi för att kunna 
 

– förklara individens utveckling över livscykeln 
 
– förklara människans behov och hur hon interagerar med sin miljö 
 
– förklara människans reaktion på stress.  
 

 
Innehåll I kursen studeras individens utveckling utifrån ett livsutvecklingsperspektiv och olika 

utvecklingspsykologiska perspektiv. Vidare i kursen ingår centrala problem och teorier 
med inriktning på individens behov, personperception, kognition och stress. 

 
 
 Pedagogik 1 – 5 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall inhämta kunskap i pedagogik för att kunna 
 

– förklara inlärningsprocess och kunskapssyn 
 
– analysera verbal och ickeverbal kommunikation vid social interaktion. 

 
Innehåll I kursen bearbetas teorier om kunskap och inlärning och den människosyn som 

avspeglas i dessa. Problembaserad inlärning som metod introduceras och den kun-
skaps- och människosyn metoden bygger på belyses. Teorier om kommunikation och 
grupprocesser studeras och tillämpas. 

 
 
 

 
För kursen Omvårdnadens förutsättningar och centrala 
innehåll gäller nedanstående: 

 
 
Kurslitteratur Aktuell resurslista erhålls på utbildningsexpeditionen. 

Tröskelregler Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Examination Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Betyg Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 
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Kursplan för sjuksköterskeutbildning 40 poäng 
 
Kursplan fastställd av Hälsouniversitetets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-10-27. 
 
Kurs Omvårdnad av patient vid hälsa och ohälsa 40 poäng 

      Nivå A, B 
 

Kursen omfattar 40 poäng som är fördelade på följande ämnen vilka läses och exami-
neras integrerat: 
  
Omvårdnad  20 poäng Nivå B 
Human biomedicin  15 poäng Nivå A 
Pedagogik     5 poäng Nivå A 
 
I ämnena ingår kliniska studier. 

 
 Syftet är att studenten skall vidareutveckla kompetens vad gäller problemlösning och 

praktiska färdigheter i förhållande till stadiets problemområden samt vidareutveckla ett 
professionellt förhållningssätt. Syftet är också att studenten skall vidareutveckla en 
ökad självständighet i studierna och ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 
I termin fyra ingår ett moment som omfattar 2 poäng och som genomförs i integrerade 
grupper med studenter från samtliga utbildningar på Hälsouniversitetet. 

 
 Omvårdnad 21 – 40 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall vidareutveckla sin kunskap i allmän och specifik omvård-

nad för att kunna 
 

– identifiera individers hälsoproblem samt behov och resurser och förklara dessa 
med  
hjälp av teorier från olika ämnesområden, fatta beslut om lämpliga lösningar och 
bedöma konsekvenserna 

 
– utföra observationer och göra bedömningar av patienter med varierande grad av 

ohälsa samt genomföra adekvata allmänna och specifika omvårdnadsåtgärder och 
sjukvårdsteknik 

 
– organisera, genomföra och utvärdera omvårdnad för enskilda patienter och deras 

närstående 
 
– ta ett ökat ansvar för att identifiera individers behov av kunskap och information 

inom olika hälsoområden samt genomföra och utvärdera undervisning 
 
– reflektera över det egna beteendets påverkan på kommunikation och samspel i 

kontakten med patienter och deras närstående 
 
– analysera situationer ur ett etiskt perspektiv och samtidigt beakta den konflikt som 

olika värdesystem kan orsaka vad gäller genomförande av omvårdnad och 
behandling. 

 
 

Innehåll Med ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv och omvårdnadsprocessen som ram studeras 
individens livsvillkor i olika åldrar vid sviktande hälsa samt dennes förmåga att han-
tera  
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stress vid förändrade livsbetingelser. Fokus ligger på omvårdnad och prevention vid 
somatiska sjukdomstillstånd och skador av såväl akut som kronisk karaktär och med 
varierande grad av omhändertagande. Omvårdnad i samband med förlust. I kursen in-
går omvårdnad i samband med reproduktiv hälsa. 

 
 Samtliga faser i omvårdnadsprocessen bearbetas liksom organisation och planering av 

omvårdnadsarbetet. Den lagstiftning som styr och påverkar vård och omsorg och sjuk-
sköterskans ansvarsområde studeras. 

  
Hälsoarbete relaterat till problemområdena i kursen studeras ur individ-, grupp- och 
samhällsperspektiv. I kursen betonas kvinnors hälsa. 

  
 Sjuksköterskans professionella förhållningssätt vidareutvecklas genom reflektion över 

och träning i kommunikation och bemötande av såväl patienter som deras närstående. 
Den egna förmågan till empati och egna reaktioner i patientrelationen analyseras. 
Etiska frågeställningar och värderingar penetreras. 

  
 Omvårdnadsämnet som vetenskap vidareutvecklas genom studier av teorier, modeller 

och vetenskapliga metoder applicerbara på problemområdena inom kursen. Kun-
skapsutveckling genom växelverkan mellan forskning och praktisk erfarenhet analyse-
ras. 

 
 
 Human biomedicin 11 – 25 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall inhämta kunskap i human biomedicin för att kunna 
 

– identifiera möjligheter till bevarande av hälsa 
 
– förklara sjukdomars symtom och förlopp utifrån patofysiologiska förändringar 
 
– observera och bedöma patienters tillstånd vid sviktande hälsa, sjukdom och 
 skada 
 
– förklara samband mellan patienters symtom, ordinerad behandling och 
 omvårdnadsåtgärder 
 
– förklara samband mellan diagnostiska undersökningar och patologiska 
 förändringar. 

 
Innehåll Inom ramen för sjuksköterskans kompetensområde studeras individers ohälsa med 

hjälp av kunskap inom etiologi/patologi/diagnostik/terapi. Utgångspunkt i studierna är 
problemområden inom omvårdnad vad gäller individens sviktande funktion i olika 
åldrar. I kursen ingår också reproduktiv hälsa under kvinnans livscykel. Farmakologi 
samt klinisk kemi studeras. 

 
Pedagogik 6 – 10 poäng 

 
Syfte Syftet är att studenten skall inhämta kunskap inom pedagogik för att kunna 
 

– analysera inlärningsprocesser i samband med information och undervisning 
 
– förklara attityders uppkomst samt hur attityder kan påverkas 
 
– förklara vad som styr och påverkar socialt samspel. 
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Innehåll För att kunna förklara människans samspel med miljön studeras socialpsykologiska 

teorier med inriktning på social kommunikation, socialt nätverk, roller, social påverkan 
och attitydförändringar. Teorier om inlärning, informationsgivning och utvärdering 
studeras. 

 
 

För kursen Omvårdnad av patient vid hälsa och ohälsa  
gäller nedanstående: 

 
 
Kurslitteratur Aktuell resurslista erhålls på utbildningsexpeditionen. 

Tröskelregler Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Examination Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Betyg Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 
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Kursplan för sjuksköterskeutbildning 25 poäng 
 
Kursplan fastställd av Hälsouniversitetets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-10-27. 
 
 
Kurs Omvårdnad vid komplexa situationer ur  25 poäng 

ett helhetsperspektiv   Nivå A, B, C 
 
 Kursen omfattar 25 poäng fördelade på följande ämnen vilka läses och examineras in-

tegrerat: 
 
 Omvårdnad  15 poäng  Nivå C 
 Human biomedicin     5 poäng Nivå B 
 Pedagogik      5 poäng Nivå A 
 
 I ämnena ingår kliniska studier. 
 
 Syftet för kursen är att studenten skall fördjupa sin kompetens vad gäller problemlös-

ning och praktiska färdigheter samt internalisera ett professionellt förhållningssätt. 
Syftet är också att studenten skall nå ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt för 
att kunna deltaga i utvecklingsarbete och att vara autonom i den kommande professio-
nen. 

 
 
 Omvårdnad 41 – 55 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall förvärva fördjupade kunskaper inom allmän och specifik 

omvårdnad för att kunna 
 

– i mer komplexa situationer identifiera individers behov, resurser och hälsopro-
blem och med hjälp av teorier från olika ämnesområden förklara och tillämpa 
lösningar samt utvärdera effekten av dessa 

 
– göra observationer och bedömningar av patienters tillstånd och utföra omvård-

nadsåtgärder och sjukvårdstekniska uppgifter i komplexa situationer och med 
ökad självständighet 

 
– organisera, administrera, genomföra och utvärdera omvårdnadsarbetet för en-

skilda patienter, närstående och grupper, även i komplexa situationer och inom 
olika vårdorganisationer 

 
– identifiera och prioritera individens behov av kunskap och information och an-

vända olika strategier i undervisning och handledning av patienter och perso-
nalgrupper 

 
– välja lämpliga strategier och förhållningssätt i kommunikation och samspel med 

patienter och deras närstående samt personal på både individ- och gruppnivå 
 
– respektera det etiska, juridiska och sociala ansvaret i omvårdnadsarbetet 
 
– identifiera värdekonflikter och ha insikt i konflikthantering 
 
– identifiera, utveckla och bevara de personliga kvaliteter och den sociala 

medvetenheten som krävs av en professionell sjuksköterska. 
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Innehåll Med ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv och omvårdnadsprocessen som ram belyses 
individens livsvillkor i olika åldrar i samband med sviktande hälsa. Omvårdnad inom 
såväl öppna som slutna vårdformer samt kommunal vård och omsorg studeras i kur-
sen. Fokus ligger framförallt på omvårdnad och prevention vid komplexa hälsopro-
blem samt på rehabilitering. Äldres speciella behov och resurser vid förändrat hälso-
status studeras såväl som närståendes situation. Vård i livets slutskede. Barns och 
ungdomars speciella behov och resurser vid förändrat hälsostatus studeras såväl som 
hela familjens situation. Vidare studeras omvårdnad vid psykisk ohälsa. Kvalitet i 
omvårdnadsarbetet analyseras. Omhändertagande vid katastrofer ingår i kursen. 

  
 Den organisation och lagstiftning som styr och påverkar vård och omsorg och sjukskö-

terskans ansvarsområde bearbetas. Samverkansformer mellan olika vårdformer 
belyses. 

  
 I kursen tillämpas organisation och ledarskap utifrån sjuksköterskans funktionsområde 

med stöd av teorier och modeller inom pedagogik. Ekonomi och budgetarbete 
studeras. Vårdutveckling och sjuksköterskans ansvar vad gäller detta betonas liksom 
metoder för såväl vårdutveckling som kvalitetssäkring. 

  
 Hälsoarbetet fokuseras på individ- grupp- som samhällsnivå utifrån de problemområ-

den som bearbetas i kursen. Olika metoder att nå ut med hälsoinformation och sjuk-
sköterskans ansvar och funktion i detta arbete bearbetas. Hälsoproblem i olika kulturer 
och länder är också i fokus. 

  
 Omvårdnadens teoretiska referensram fördjupas i denna kurs. Omvårdnadsteorier och 

modeller och dess tillämpning inom olika vårdområden analyseras. Vetenskaplig me-
tod fördjupas.  

  
 Det professionella förhållningssättet belyses ur olika perspektiv. Den kommunikativa 

förmågan fördjupas i samspel med både patienter, deras närstående och personal samt i 
handledningssituationer. Det egna förhållningssättet samt normers och rollers bety-
delse i samspel med patienter, deras närstående och personal analyseras. Stress och 
kris i omvårdnadssituationer bearbetas. Sjuksköterskans yrkesansvar betonas och 
analyseras ur olika perspektiv. Etiska frågor rörande omvårdnad och medicinsk be-
handling bearbetas. 

 
 Human biomedicin 26 – 30 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall inhämta kunskap i human biomedicin för att kunna 
 

– belysa och förklara sjukdomars symtom och förlopp utifrån patofysiologiska för-
ändringar 

 
– analysera samband mellan patienters symtom, ordinerad behandling och omvård-

nadsåtgärder 
 
- förklara samband mellan ordinerade diagnostiska undersökningar och patologiska 

förändringar 
 

- analysera samband mellan psykisk ohälsa och bakomliggande orsaker 
 
- analysera samband mellan psykosomatisk ohälsa och livsbetingelser samt 
 identifiera möjligheter till bevarande av hälsa. 
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Innehåll Inom ramen för sjuksköterskans kompetensområde studeras individers ohälsa med 

hjälp av kunskap inom etiologi/patologi/diagnostik/terapi. Utgångspunkt i studierna är 
problemområden inom omvårdnad vad gäller sviktande funktion hos individer i olika 
åldrar. Fokus läggs på äldres hälsoproblem, barns hälsoproblem och på individer med 
psykisk ohälsa. Farmakologi och klinisk kemi ingår i delkursen. 

 
 
 Pedagogik 11 – 15 poäng 
 
Syfte Syftet är att studenten skall förvärva kunskap i pedagogik för att kunna 
 

– analysera organisationsteoretiska modeller med relevans för den egna 
 arbetsplatsen  
 
– analysera strategier för förändringsarbete för att kunna medverka i utvecklings- 

och förändringsarbete inom verksamhetsområdet 
 
– analysera ledarskap och dess betydelse för arbetsgruppen 
 
– analysera strategier för handledning och undervisning. 

 
Innehåll I kursen behandlas organisationsteoretiska modeller med relevans för sjuksköterskans 

verksamhetsområde. Begrepp som behandlas är ledarskap, arbetstillfredsställelse, 
motivation, konfliktlösning och beslutsfattande. Samspelet mellan individ, grupp och 
organisation bearbetas. Vidare bearbetas strategier och metoder för förändrings- och 
utvecklingsarbete. Teorier om didaktik, handledning och handledningsprocesser stu-
deras liksom teorier om system- och individutvärdering. 

 
 
 
 
 För kursen Omvårdnad vid komplexa situationer ur ett 
 helhetsperspektiv gäller nedanstående: 
 

Kurslitteratur Aktuell resurslista erhålls på utbildningsexpeditionen. 

Tröskelregler Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Examination Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Betyg Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 
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Kursplan för sjuksköterskeutbildning 5 poäng 
 
Kursplan fastställd av Hälsouniversitetets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-10-27. 
 
 
Kurs Valbar kurs  5 poäng 

Nivå B, C 
 
 Kursen omfattar 5 poäng  
 
 Omvårdnad/  5 poäng  Nivå B/C 
 Human biomedicin/ 
 Beteendevetenskap 
 
 Den valbara kursen ska ligga inom något av de i utbildningen ingående ämnesområ-

dena. Kursen ska vara relevant för den kommande yrkesfunktionen. 
 I övrigt hänvisas till kursplan i vald kurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 För kursen Valbar kurs gäller nedanstående:  

 

Kurslitteratur Aktuell resurslista erhålls på utbildningsexpeditionen. 

Tröskelregler Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Examination Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Betyg Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 
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Kursplan för sjuksköterskeutbildning 10 poäng 
 
Kursplan fastställd av Hälsouniversitetets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-09-02. 
 
 
Kurs Examensarbete – C-uppsats  10 poäng 

Nivå C 
 
Kursen omfattar 10 poäng. 

 
Syfte Syftet med kursen är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper i omvårdnad genom 

att 
 

- planera och under handledning genomföra ett självständigt arbete inom relevant 
område 

 
- tillämpa fördjupade kunskaper i forskningsmetodik 
 
- relatera den empiriska och teoretiska nivån till varandra 

 
- genomföra litteratur- och metodseminarium 

 
- skriva en rapport (uppsats) 

 
- genomföra opposition av annan students C-uppsats 

 
- genomföra försvar av egen C-uppsats. 

 
 
Innehåll I kursen skall ett relevant omvårdnadsproblem identifieras och problematiseras. Syste-

matiska iakttagelser av företeelser ska genomföras med hjälp av relevanta kvantitativa 
eller kvalitativa metoder. Metodernas giltighet och tillförlitlighet diskuteras. Resultatet 
presenteras, tolkas, diskuteras och relateras till en teoretisk nivå. Arbetet ska do-
kumenteras i form av uppsats vilken organiseras på ett vetenskapligt vedertaget sätt. 

 I kursen ingår att försvara arbetet samt att opponera på annat arbete. 
 
 
 
 
 
 För kursen Examensarbete gäller nedanstående: 

Kurslitteratur Litteratur som är relevant utifrån metod och problemområde väljs i 
 samråd med handledare. 

Tröskelregler Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Examination Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

Betyg Se Utbildningsplan Sjuksköterskeutbildningen, 120 p. 

 



Enkät till nyutbildade sjuksköterskor  

 
Grundutbildningen har … 
 
a. gett Dig goda förutsättningar för att arbeta som sjuksköterska 
 

 Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 □          □          □          □          □  □    

 
Oviktigt mål                                           Viktigt mål 

 □          □          □          □          □  □            
 
 
 
b. bidragit till att utveckla Din förmåga till samarbetet med andra yrkesgrupper/kollegor 
inom vårdarbetet 
 

Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 □          □          □          □          □  □    

 
Oviktigt mål                                           Viktigt mål 

 □          □          □          □          □  □            
 

         
 
c. bidragit till att utveckla Din förmåga att utöva ett bra ledarskap i vården 
 

Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 □          □          □          □          □  □    

 
Oviktigt mål                                           Viktigt mål 

 □          □          □          □          □  □            
 
 
 
d. hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att kommunicera med patienter 
 

Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 □          □          □          □          □  □    

 
Oviktigt mål                                           Viktigt mål 

 □          □          □          □          □  □   
              forts. vänd!!! 



 
e. bidragit till att utveckla Din vilja till ett livslångt lärande 
  

Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 □          □          □          □          □  □    

 
Oviktigt mål                                           Viktigt mål 

 □          □          □          □          □  □            
 
 
f. bidragit till Din vilja att forska 
    

Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 □          □          □          □          □  □    

 
Oviktigt mål                                           Viktigt mål 

 □          □          □          □          □  □            
 
 
g. hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att ta hand om akut sjuka patienter 
 

 Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 □          □          □          □          □  □    

 
Oviktigt mål                                           Viktigt mål 

 □          □          □          □          □  □            
 

 
h. hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att utöva förebyggande hälsovård  

         
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  

 □          □          □          □          □  □    
 
Oviktigt mål                                           Viktigt mål 

 □          □          □          □          □  □            
 

  
Helene Hård af Segerstad, Department of Education and Psychology, 
 Centre for Learning and Teaching, Linköping University, Sweden 

      
 
 



Utbildningsvetenskap    mars 2009 
Linköpings Universitet 
Pedagogiskt arbete som tvär- 
och mångvetenskapligt 
forskningsfält, 30 hp 
Annemie Svensson 
 
 

Till Dig som i juni 2007 avslutade din 
utbildning till Sjuksköterska i Jönköping, 
Kalmar, Linköping, Norrköping och Nyköping  

 
Hej! 
Vi, Annemie Svensson, Margaretha Wilhelmsson och Staffan Pelling vänder oss till Dig för att få 
hjälp med att undersöka frågan; 
 
 ”Hur väl har utbildningen förberett Dig för Din yrkesroll”?  
 
För att resultatet av enkäten ska bli så rättvisande som möjligt så ber vi Dig om hjälp. Det tar 
ca. 5 minuter att fylla i enkäten.  
 
Enkäten består av åtta frågor och är uppbyggd så att Du kryssar för svaret i en ruta och anger i 
vilken grad påståendet stämmer in. Graderingen går från instämmer inte alls till instämmer helt. 
 
Vi vill också att Du anger i vilken grad påståendet är ett viktigt mål i utbildningen för att kunna 
utöva sin yrkesroll. Graderingen utgår då ifrån oviktigt mål till viktigt mål.  
 
Enkäten besvaras anonymt och Dina svar behandlas konfidentiellt. 
  
Syftet med studien är att söka svar på hur väl utbildningarna förbereder studenterna för 
yrkeslivet.  För att få fram denna kunskap är det av stort intresse att få veta hur de 
sjuksköterskor, som hunnit vara ute i arbete ett tag, ser på sin utbildning i backspegeln. De 
resultat som framkommer ska beskrivas i en magisteruppsats vid Linköpings Universitet, samt 
presenteras i en vetenskaplig artikel.  Huvudansvarig för studien är professor Lars Owe 
Dahlgren, Linköpings universitet   
 
 
Ditt svar vill vi gärna ha snarast.  
Skicka enkäten i bifogat svarskuvert. 
Har Du några frågor om enkäten går det bra att kontakta oss. 
 
Tack för Din hjälp! 
 
Annemie Svensson Margaretha Wilhelmsson  Staffan Pelling 
Universitetsadjunkt Doktorand/Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt 
Tfn; 013- 22 75 62 Tfn; 013 – 22 86 75   Tfn; 013 – 22 86 74 
 
    
annemie.svensson@.liu.se margaretha.wilhelmsson@liu.se staffan. pelling@liu.se 



Bilaga 6 
 
Diagram 1; Grundutbildningen har gett Dig goda förutsättningar för att arbeta som sjuksköterskor.( Visas i procent) 
 

 
 
 
Diagram 2; Grundutbildningen har gett Dig goda förutsättningar för att arbeta som sjuksköterskor. Oviktigt mål- Viktigt mål 
Visas i procent) 

 
 



Diagram 3; Grundutbildningen har bidragit till att utveckla Din förmåga till samarbetet med andra yrkesgrupper/kollegor inom 
vårdarbetet. (Visas i procent). 
 

 
 
 
Diagram 4; Grundutbildningen har bidragit till att utveckla Din förmåga till samarbetet med andra yrkesgrupper/kollegor inom 
vårdarbetet. Oviktigt mål – Viktigt mål. (Visas i procent). 

 

 
 



 
 
Diagram 5; Grundutbildningen har bidragit till att utveckla Din förmåga att utöva ett bra ledarskap i vården. (Visas i procent). 
 

 
 
 
Diagram 6; Grundutbildningen har bidragit till att utveckla Din förmåga att utöva ett bra ledarskap i vården. Oviktigt mål – Viktigt mål. 
(Visas i procent). 



 
 
Diagram 7; Grundutbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att kommunicera med patienter. (Visas i procent). 
 

 
 
 



Diagram 8; Grundutbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att kommunicera med patienter. Oviktigt mål – Viktigt mål. 
(Visas i procent). 

 
 

 
 
Diagram 9; Grundutbildningen har bidragit till att utveckla Din vilja till ett livslångt lärande. (Visas i procent). 
 

 



Diagram 10; Grundutbildningen har bidragit till att utveckla Din vilja till ett livslångt lärande. Oviktigt mål – Viktigt mål. (Visas i 
procent). 

 
 
Diagram 11; Grundutbildningen har bidragit till Din vilja att forska. (Visas i procent). 
 

 
 
 
 
Diagram 12; Grundutbildningen har bidragit till Din vilja att forska. Oviktigt mål – Viktigt mål. (Visas i procent). 



 
 
 
 
 
Diagram 13; Grundutbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att ta hand om akut sjuka patienter. (Visas i procent). 
 



 
 
 
Diagram 14; Grundutbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att ta hand om akut sjuka patienter. Oviktigt mål – Viktigt 
mål. (Visas i procent). 
 

 
 
 
Diagram 15; Grundutbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att utöva förebyggande hälsovård. (Visas i procent). 



 
 
 
Diagram 16; Grundutbildningen har hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att utöva förebyggande hälsovård. Oviktigt mål – Viktigt mål. 
(Visas i procent). 
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