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Examensbeskrivning - Sjuksköterskeexamen

 

Benämning 
Sjuksköterskeexamen  
Degree of Bachelor of Science in Nursing  

Utbildningsnivå  
Grundnivå. 

Omfattning 
180 högskolepoäng 

Examensfordringar 

Nationella krav 

Omfattning 
Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng  

Självständigt arbete (examensarbete) 
För sjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Övrigt 
För sjuksköterskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Datum 
2022-06-16 

Ärendenummer 
U 2022/388 

Beslutande GruF 
Dokumentansvarig Studieadministration 
Träder i kraft 2007-03-28 
Ersätter Dnr U 2022/79 
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Lokala krav 
Student som fullgjort kursfordringar enligt utbildningsplanen för 
sjuksköterskeprogrammet uppfyller examenskraven enligt de nationella 
examensmålen. 

Övrigt 
Samtliga kurser som ingår i examen ska vara på högskolenivå, vara helt avslutade och 
får inte överlappa varandra i innehåll 

Mål 

Nationella mål 

För sjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs 
för behörighet som sjuksköterska. 

Kunskap och förståelse 
För sjuksköterskeexamen skall studenten 
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt 
forsknings- och  
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och  
sambandets betydelse för yrkesutövningen, 
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, 
- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns 
hälsa, 
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och 
- visa kunskap om relevanta författningar. 

Färdighet och förmåga 
För sjuksköterskeexamen skall studenten 
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående 
identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling, 
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera 
patienten om  
läkemedlens effekter och biverkningar, 
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- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och 
förebyggande arbete, 
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring, 
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser 
och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov, 
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra 
handledande uppgifter, 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och 
behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar 
dokumentera dessa, 
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt 
att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och 
därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För sjuksköterskeexamen skall studenten 
- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, 
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras 
närstående, och  
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens. 

Lokala mål 
Se utbildningsplan. 
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