
 

Programschema för 2023/2024 
ZOJ24  

 

1 

Programschema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp 
Programkod: ZOJ24 

Gäller för läsåret 2023/2024 

Om programschemat 

Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan av vilken programmets samtliga kurser framgår. Kurserna redovisas läsårsvis. 
Utbildningsplanen kompletteras årligen med ett programschema där det framgår i vilken läsperiod en programkurs går, på vilken ort, om 
den krockar med en annan kurs osv. Programschemat gäller för ett läsår i taget. 
 
Programmets huvudområde Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad förkortas i kolumnen ”Huvudområde” till Vårdvetenskap. 
 
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 överlappande poäng en gång i en examen. Kontakta din studievägledare för mer 
information. 

Val inom programmet 

Under utbildningens gång kan du komma att ges möjlighet att välja kurser inom programmet. Valet sker senast 15 april inför en 
hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. Inför dessa val informerar värdakademin om de olika valmöjligheterna och om hur det går 
till att välja. 

När du gör dina val ska du alltid utgå från utbildningsplanen tillsammans med examenskraven för den examen du vill uppnå. Kontakta din 
studievägledare för mer information. 

För att kunna bli antagen till en kurs måste du alltid uppfylla de särskilda behörighetskrav som anges i kursplanen, oavsett om du har 
platsgaranti eller inte. För mer information om kursval inom program, se MDU:s webbsida ”Anmälan till kurser inom program” 
(https://www.mdu.se/student/handbok-under-studietiden/anmalan-till-kurser-inom-program). Se även den lokala examensordningen 
som innehåller alla examensbeskrivningar. 

Övriga upplysningar 

Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Du bör därför ange reservalternativ vid kursvalet. 
 
  

https://www.mdu.se/student/handbok-under-studietiden/anmalan-till-kurser-inom-program
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Nivå och klassificering av successiv fördjupning 
Universitetet 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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Termin 1 och 2 för utbildning som startar höstterminen 2023 

 
Kurskod Tillf.kod Kursbenämning  Hp  Huvudområde Fördjup- 

ning 
Startdatum Slutdatum Lp 

1a  
Lp 
1b 

Lp 
2a 

Lp 
2b 

Lp 
3a 

Lp 
3b 

Lp 
4a 

Lp 
4b 

Studieort Studietakt Överlappande 
kurs 

VAE169 22078 Personcentrerad och 
återhämtningsinriktad 
psykiatrisk omvårdnad 

3,0 Vårdvetenskap A1N 2023-08-28 2023-09-10 x               Eskilstuna Helfart VAE259 

BMA102 22068 Psykopatologi 12,0 - A1N 2023-09-11 2023-11-05 x x 
 

          Västerås Helfart BMA080, 
BMA081 

VAE246 22079 Vetenskaplig teori och 
metod inom 
vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad 

7,5 Vårdvetenskap A1N 2023-11-06 2023-12-10     x 
 

        Eskilstuna Helfart 
 

VAE258 AE258 Specialistsjuksköterskans 
kärnkompetenser inom 
psykiatrisk omvårdnad 

7,5 Vårdvetenskap A1N 2023-12-11 2024-01-14       x 
 

      Västerås Helfart VAE151 
VAE216 

VAE275 12030 Att möta personer med 
komplexa vårdbehov 
inom psykiatrisk 
omvårdnad 

7,5 Vårdvetenskap A1F 2024-01-15 2024-02-18         x 
 

    Västerås Helfart VAE152 
VAE217 

VAE257 AE257 Examensarbete inom 
psykiatrisk omvårdnad 

15,0 Vårdvetenskap A1E 2024-02-19 2024-04-28         
 

x x    Eskilstuna Helfart VAE153 

VAE276 AE276 Klinisk utbildning inom 
psykiatrisk vård 

7,5 Vårdvetenskap A1F 2024-04-29 2024-06-02             
 

x Västerås Helfart VAE154 

 


