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Examensbeskrivning – 
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 
mot psykiatrisk vård 

 

Benämning 
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård 
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Mental Health Care 

Utbildningsnivå  
Avancerad nivå. 

Omfattning 
60 högskolepoäng.  

Examensfordringar 

Nationella krav 

Omfattning 
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård uppnås efter att 
studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Vidare ställs det krav på 
legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat. 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Datum 
2022-10-26 

Ärendenummer 
U 2022/684 

Beslutande GruF 
Dokumentansvarig Studieadministration 
Träder i kraft 2007-06-13 
Ersätter Dnr U 2022/79 
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Självständigt arbete (examensarbete) 
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna 
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). 

Övrigt 
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd 
del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive 
inriktning. 

I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges. 

För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de preciserade 
krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna 
examensbeskrivning. 

Lokala krav 
För en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård krävs att 
studenten uppnått fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng på avancerad nivå 
(A1N-2E) varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete 
(examensarbete) inom huvudområdet omvårdnad, i enlighet med utbildningsplanen 
för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid 
Högskolan Väst.   

Övrigt 
För att erhålla examen där programnamn framgår krävs förutom nedanstående 
nationella mål att studenten uppfyller kraven enligt examensbeskrivning med 
tillhörande utbildningsplan.  

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

Mål 

Nationella mål 
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga 
som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. 



 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Datum 
2022-10-26 

Sida 
3 (4) 

Ärendenummer 
U 2022/684 

 

 

Kunskap och förståelse 
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten 
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och 
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och 
hälsoarbetet. 

Färdighet och förmåga 
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten 
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och 
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan, 
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, 
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och 
förebyggande arbete, 
 - visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa 
frågeställningar och situationer, 
 - visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och 
behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och 
 - visa vårdpedagogisk förmåga. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska 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. 
 
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten 
också 
- visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov, 
- visa förmåga att möta människor i kris, och 
- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, 
habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg. 



 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Datum 
2022-10-26 

Sida 
4 (4) 

Ärendenummer 
U 2022/684 

 

 

 

Lokala mål 
Se utbildningsplan. 
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