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i palliativ vård hösten 2019



Tillsammans maximerar vi vår kompetens och utvecklar en ny gemensam 
specialistsjuksköterskeutbildning i palliativ vård. Målet är att främja hög 
kvalitet, oavsett diagnos eller vårdplats, i framtidens vård av personer 
med livbegränsande sjukdom och deras närstående. Utbildningen är i 
huvudsak webbaserad, med 2–3 campusförlagda träffar per kurs samt en 
verksamhetsförlagd del.

EN UTBILDNING SOM MÖTER FRAMTIDENS VÅRDBEHOV
Framtidens vård behöver specialistutbildade sjuksköterskor för ett tryggt 
och säkert omhändertagande av patienter och deras närstående. I detta 
program inhämtar du specialistkunskaper utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt inom området palliativ vård.

För att kunna ge en evidensbaserad lindrande vård och stöd till patienter 
och deras närstående under alla skeden av livsbegränsande sjukdom be-
höver specialistsjuksköterskan omfattande teoretiska etiska, omvårdnads- 
och medicinska kunskaper samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt. 
Förmåga att medverka i kvalitetsutveckling och att tillämpa aktuella forsk-
ningsresultat är av stor betydelse för att kunna ge en trygg och säker vård. 
Interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga är andra 
relevanta spetskompetenser som behövs vid palliativ vård och som ingår i 
utbildningsprogrammet.

PEDAGOGIK OCH UNDERVISNINGSFORMER
Programmet bedrivs på halvfart och omfattar 60 högskolepoäng. Lärandet 
är målstyrt där målen preciserar vad du som student förväntas kunna efter 
genomförd utbildning. Innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras 
utifrån dessa mål. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktive-
rande synsätt. Det innebär att du som student är huvudperson och tar ett 
eget ansvar för ditt lärande och för att utveckla fördjupad kunskap genom 
att arbeta individuellt och i grupp utifrån aktuella problemställningar, 
realistiska vårdsituationer samt aktuell litteratur. Undervisningen genom-
förs i huvudsak webbaserat med vissa obligatoriska campusmoment och 
verksamhetsförlagd utbildning samt i dialog mellan lärare och studenter. 
Lärandeaktiviteter innefattar studieuppgifter, olika seminarieformer samt 
föreläsningar och examinationer. Utbildningens webbaserade utformning 
ger god möjlighet att kombinera studierna med arbete.

För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges 
undervisningen av båda högskolornas lärarteam, med hög kompetens inom 
palliativ vård samt av externa kliniskt verksamma sjuksköterskor, läkare och 
aktiva forskare.

PROGRESSION OCH PROFESSIONELL UTVECKLING
Kursernas förläggning under de två åren innebär en successiv fördjup-
ning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 
högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen 
uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forsknings-
anknytning.
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VILL DU VARA MED?
ANSÖK VÅREN 2019.
FÖLJ OSS FÖR MER INFORMATION!
www.esh.se   www.shh.se

ANSÖKAN OCH PROGRAMSTART
För att utveckla den nya utbildningen tar vi under hösten 2018 paus i intaget till
våra befintliga specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård. Programstarten
för det nya programmet blir höstterminen 2019 och ansökan sker våren 2019. 
Mer information kommer att finnas på våra respektive hemsidor.


