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Programschema för 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Programkod: GSS02 

Gäller för läsåret 2017/2018 
Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och 
välfärd, 2017-02-28 

Om programschemat 

Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår alla i 
programmet ingående kurser uppdelat på termin. Utbildningsplanen kompletteras årligen med 
ett programschema där det framgår i vilken läsperiod en programkurs går, i vilken ort den går, 
om den krockar med en annan kurs, osv. Programschemat gäller för ett läsår i taget. 

K1, K2 osv. i läsperiodskolumnerna står för schemapositioner och visar om kurserna krockar 
eller inte. Kurser med samma K-värde krockar, kurser med olika K-värden krockar inte. Kurser 
med värdet ”X” kan kollidera med andra kurser i läsperioden. ”pg” anger att du har platsgaranti 
till kursen just den läsperioden och den programterminen. ”konk” anger att du söker i 
konkurrens med alla övriga programstudenter vid MDH. ”E” anger att kursen ges i Eskilstuna 
och ”V” att den ges i Västerås. 

I kolumnen ”Överlappande kurser” anges kurser som helt eller delvis överlappar med den 
aktuella kursen på raden. Om du läst överlappande kurser får du bara tillgodoräkna dig över-
lappande poäng en gång i en examen. Ett ”X” i kolumnen betyder att det inte finns över-
lappande kurser. Kontakta din studievägledare för mer information. 

Nivå och klassificering av successiv fördjupning 

Högskolan använder följande beteckningar för klassificering av successiv fördjupning där ”G” 
anger att kursen tillhör utbildning på grundnivå och ”A” att kursen tillhör avancerad nivå: 

G1N kurs med endast gymnasiala förkunskapskrav 

G1F kurs med mindre än 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G1E kurs som innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen 

G2F kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G2E kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav och som 
innehåller examensarbete för kandidatexamen 

GXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

A1N kurs med endast kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

A1F kurs med kurs/kurser på avancerad nivå som förkunskapskrav 

A1E kurs som innehåller examensarbete för magisterexamen 

A2E kurs som innehåller examensarbete för masterexamen 

AXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 
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Tidigare användes ”GN” som angav att kursen tillhör utbildning på grundnivå och ”AN” att 
kursen tillhör avancerad nivå. 100, 200 resp. 300 angav den successiva fördjupningsnivån inom 
grundnivån. För fördjupning på avancerad nivå, se resp. kursplan. 

Val inom programmet 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, har inga valbara kurser. 
 

För att kunna bli antagen till en kurs måste du alltid uppfylla de särskilda behörighetskrav som 

anges i kursplanen. Se även den lokala examensordningen som innehåller alla 

examensbeskrivningar. 

 
Termin 4 och 5 för utbildning som startar vårterminen 2016 
HO Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ 

för-
djup-
ning 

Hög-
skole-
poäng 

Läsperioder pg/ 
konk 

Studie-
takt, 
studie-
form, 
ort 

Över-
lappan
de 
kurser 

1 (HT) 2 (HT) 1 (VT) 2 (VT) 

a b a b a b a b 

 Vårdvetenskap               

X Metodteori 2 VAE114 G2F 
 

7,5 X1  X1      pg Helfart D  

X Professionsblock 22 med 
inriktning mot 
vårdvetenskap 

VAE061 G2F 15 X1 X1 X1 X1     pg Helfart   

X Examensarbete i 
vårdvetenskap  

VAE027 G2E 15       x x pg Helfart D  

                

 Medicinsk vetenskap               

 Patologi, diagnos och 
behandling inom psykiatri, 
geriatrik och pediatrik 

BMA025 G2F 7,5     X    pg Helfart D  

 Vårdpedagogik               

 Sjuksköterskan som 
pedagog och ledare 

VAA003 G2F 7,5  x1  x1     pg Helfart D  

 Folkhälsovetenskap               

 Grundläggande 
folkhälsovetenskap inom 
hälso- och sjukvård 

FHA025 G2F 7,5      x   pg Helfart D  

 

 
 
 
Termin 6 för utbildning som startar vårterminen 2015 
HO Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ 

för-
djup-
ning 

Hög-
skole-
poäng 

Läsperioder pg/ 
konk 

Studie-
takt, 
studie-
form, 
ort 

Över-
lappan
de 
kurser 

1 (HT) 2 (HT) 1 (VT) 2 (VT) 

a b a b a b a b 

 Vårdvetenskap               
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X Professionsblock 3 med 
inriktning mot 
äldrevård/hemsjukvård 

och primärvård 1, 2,4 

VAE085 G2F 15 hp X1  x1 x1 x1     pg Helfart  
 

x 

x Professionsblock 3 med 
inriktning mot 
psykiatrisk vård och 

somatisk vård1, 3, 4 

VAE086 G2F 15 hp x1 x1 x1 x1     pg Helfart 
 

x 

D= Distans med studieort Södertälje 

1 Kursen ges vid två tillfällen under terminen 

2 Kursen omfattar 15 hp varav 7,5 hp vårdvetenskap, 4 hp vårdpedagogik, 2 hp medicinsk vetenskap och 1,5 hp 
folkhälsovetenskap. I kursen ingår 8 veckor (12 hp) verksamhetsförlagd utbildning varav 6 veckor inom äldrevård/hemsjukvård 
och 2 veckor inom primärvård. 

3 Kursen omfattar 15 hp varav 7,5 hp vårdvetenskap, 3,5 hp vårdpedagogik, 2,5 hp medicinsk vetenskap och 1,5 hp 
folkhälsovetenskap. I kursen ingår 8 veckor (12 hp) verksamhetsförlagd utbildning varav 4 veckor psykiatrisk vård och 4 veckor 
inom somatisk vård. 
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