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Fastställande

Examensbeskrivningen är fastställd 2008-10-09 av Ordförande filosofisk fakultetsnämnd.

Examensmål

Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom 
utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande 
till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för 
forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)

Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.
Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall 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 respektive inriktning skall 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.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning 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.

Preciserade mål för denna examen
Utöver de nationella målen gäller följande mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 
distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet:
Studenten skall utifrån ett etiskt förhållningssätt visa kunskap att:
- självständigt ansvara för omvårdnaden av patienter inom distriktssjuksköterskans ansvarsområde
-tillämpa evidensbaserad omvårdnad utifrån en klinisk frågeställning
- leda omvårdnadsarbetet inom distriktsvård och argumentera för ett etiskt förhållningssätt
-medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård och omvårdnad i 
livets slutskede

Inriktningar

Distriktssköterska

Högskoleförordningen 2006:1053, Bilaga 2, Kap. 4

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska skall studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för 
att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och 
sjukdomskomplikationer,
- visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos 
patienter, och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Omfattning

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om null högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade 
med godkänt resultat.

Särskilda krav

Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet

Självständigt arbete (examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete). (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Examina på avancerad nivå kräver avklarad examen om minst 180 högskolepoäng samt krav på av 
Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska (SFS 2006;1053, kap 7, 28-30 §§ samt bilaga 2, 
examensordning)

För specialistsjuksköterskeexamen ska av utbildningens 60 hp (för specialistsjuksköterskeexamen – 
inriktning mot distriktsvård 75 hp) minst 45 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. (Riktlinjer för 
Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd 
kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen
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Utbildningsplan - Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska (Syllabus - Postgraduate 
Diploma Programme in Specialist Nursing, Primary Health Care)
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https://www.ltu.se/edu/program/FVDSA/programme-syllabus/Compulsory-courses

