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Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram
Utbildningsprogram:
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och
Schweiz
Basinformation:
Kursansvarig institution:
Kurs:
Utbildningsplan:

Uppdraget gäller:
År
Antal kurstillfällen
2022
1

Institutionen för neurobiologi
vårdvetenskap och samhälle
Sjuksköterskans professionella
kompetens, 1,5 hp, 7KS010
7KS15
http://ki.se/selma/programmesyllabus/ 7KS15

Programwebb:
Programwebben samlar viktig
https://utbildning.ki.se/student/kompletterande- information för studenter och
utbildning-for-sjukskoterskor-med-examenlärare om programmet.
fran-land-utanfor-euees-och-schweiz
Utöver det som står i kursplan och utbildningsplan samt det övergripande
utbildningsansvaret på institution gäller för denna kurs:
Kursutveckling
Programmets intention är ett forskningsanknutet, integrerat (avseende såväl
ämne som verksamhet) curriculum anpassat till samhällets aktuella och framtida
behov.
I kursen ska programmets pedagogiska profil vara synlig och implementerad.
Gällande lärarkompetens, ska kursansvarig, examinator och i kursen
medverkande och examinerande lärare ha ämnesmässig, pedagogisk och
akademisk kompetens.
Kursens olika moment ska i möjligaste mån integreras.
Utbildningsplattformen Canvas ska användas enligt fastställd struktur.
Kursansvarig ansvarar för att innehållet i Canvas är uppdaterat med aktuell
kursinformation.

Sid:

Verksamhetsintegrerat lärande
VFU ingår inte i kursen.
Examination
Alla lärandemål ska examineras och bedömningskriterier ska finnas för godkänd
examination. I de fall godkännandegräns anges i procent ska gränsen för godkänd
examination vara minst 70 %. För läkemedelsberäkning gäller 100%.
Minst två examinationstillfällen, ett ordinarie samt ett omtentamenstillfälle ska
anordnas inom ramen för eller i nära anslutning till kurstillfället. Studenterna har
rätt till sex examinationstillfällen/examination.
Ekonomi/resurser
För uppgifter om den Kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz ekonomi se
Resursfördelningen. Programansvarig organisation (NVS utbildningsnämnd)
ansvarar för fördelning av medel för kurser inom program och för uppföljning av
programmets totala ekonomi.
Återrapportering till programansvarig organisation
Återrapportering av kursuppdraget sker via KIs kursanalysmall till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs.
Kursvärdering och kursanalys
Kursvärdering och kursanalys ska genomföras vid varje kurstillfälle.
Kursvärderingsmallen som ska användas i KI-Survey heter ”Generell kursenkät
för KUSSK”.
Kursanalysen (en sammanställning av kursens styrkor och svagheter samt
kursansvarigs reflektioner och eventuella förbättringsförslag) ska återkopplas till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs. KIs kursanalysmall ska
användas. Kursanalysen ska också återkopplas till studenterna som just avslutat
kursen via kurswebben eller motsvarande och till de studenter som påbörjar nästa
kurs.
Programmets mall för kursanalys:
Programmet använder KIs mall för kursanalys:
https://medarbetare.ki.se/riktlinjer-och-mallar-for-kvalitetsutvardering
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Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram
Utbildningsprogram:
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och
Schweiz
Basinformation:
Kursansvarig institution:
Kurs:

Utbildningsplan:

Uppdraget gäller:
År
Antal kurstillfällen
2022
1

Institutionen för neurobiologi
vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad som vetenskap och
sjuksköterskans profession inom
svensk hälso- och sjukvård, 7,5
hp, 7KS011
7KS15
http://ki.se/selma/programmesyllabus/ 7KS15

Programwebb:
Programwebben samlar viktig
https://utbildning.ki.se/student/kompletterande- information för studenter och
utbildning-for-sjukskoterskor-med-examenlärare om programmet.
fran-land-utanfor-euees-och-schweiz
Utöver det som står i kursplan och utbildningsplan samt det övergripande
utbildningsansvaret på institution gäller för denna kurs:
Kursutveckling
Programmets intention är ett forskningsanknutet, integrerat (avseende såväl
ämne som verksamhet) curriculum anpassat till samhällets aktuella och framtida
behov.
I kursen ska programmets pedagogiska profil vara synlig och implementerad.
Gällande lärarkompetens, ska kursansvarig, examinator och i kursen
medverkande och examinerande lärare ha ämnesmässig, pedagogisk och
akademisk kompetens. Kursens olika moment ska i möjligaste mån integreras.
Utbildningsplattformen Canvas ska användas enligt fastställd struktur.
Kursansvarig ansvarar för att innehållet i Canvas är uppdaterat med aktuell
kursinformation.

Sid:

Verksamhetsintegrerat lärande
VFU ingår inte i kursen.
Examination
Alla lärandemål ska examineras och bedömningskriterier ska finnas för godkänd
examination. I de fall godkännandegräns anges i procent ska gränsen för godkänd
examination vara minst 70 %.
Minst två examinationstillfällen, ett ordinarie samt ett omtentamenstillfälle ska
anordnas inom ramen för eller i nära anslutning till kurstillfället. Studenterna har
rätt till sex examinationstillfällen/examination.
Ekonomi/resurser
För uppgifter om den Kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz ekonomi se
Resursfördelningen. Programansvarig organisation (NVS utbildningsnämnd)
ansvarar för fördelning av medel för kurser inom program och för uppföljning av
programmets totala ekonomi.
Återrapportering till programansvarig organisation
Återrapportering av kursuppdraget sker via KIs kursanalysmall till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs.
Kursvärdering och kursanalys
Kursvärdering och kursanalys ska genomföras vid varje kurstillfälle.
Kursvärderingsmallen som ska användas i KI-Survey heter ”Generell kursenkät
för KUSSK”.
Kursanalysen (en sammanställning av kursens styrkor och svagheter samt
kursansvarigs reflektioner och eventuella förbättringsförslag) ska återkopplas till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs. KIs kursanalysmall ska
användas. Kursanalysen ska också återkopplas till studenterna som just avslutat
kursen via kurswebben eller motsvarande och till de studenter som påbörjar nästa
kurs.
Programmets mall för kursanalys:
Programmet använder KIs mall för kursanalys:
https://medarbetare.ki.se/riktlinjer-och-mallar-for-kvalitetsutvardering
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Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram
Utbildningsprogram:
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och
Schweiz
Basinformation:
Kursansvarig institution:
Kurs:

Utbildningsplan:

Uppdraget gäller:
År
Antal kurstillfällen
2022
1

Institutionen för neurobiologi
vårdvetenskap och samhälle
Vård och omvårdnad inom
primärvård och hemsjukvård
7KS013, 15 hp
7KS15
http://ki.se/selma/programmesyllabus/7KS15

Programwebb:
Programwebben samlar viktig
https://utbildning.ki.se/student/kompletterande- information för studenter och
utbildning-for-sjukskoterskor-med-examenlärare om programmet.
fran-land-utanfor-euees-och-schweiz

Utöver det som står i kursplan och utbildningsplan samt det övergripande
utbildningsansvaret på institution gäller för denna kurs:
Kursutveckling
Programmets intention är ett forskningsanknutet, integrerat (avseende såväl
ämne som verksamhet) curriculum anpassat till samhällets aktuella och framtida
behov.
I kursen ska programmets pedagogiska profil vara synlig och implementerad.
Gällande lärarkompetens, ska kursansvarig, examinator och i kursen
medverkande och examinerande lärare ha ämnesmässig, pedagogisk och
akademisk kompetens.
Kursens olika moment ska i möjligaste mån integreras.
Utbildningsplattformen Canvas ska användas enligt fastställd struktur.
Kursansvarig ansvarar för att innehållet i Canvas är uppdaterat med aktuell
kursinformation.

Sid:

Verksamhetsintegrerat lärande
Undervisning, färdighetsträning och examination av de kliniska färdigheter som
ingår i kursen ska genomföras på KTC.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska genomföras under en sammanhängande
period vecka 46-50. Studenterna ska via KliPP meddelas sin placering senast två
veckor innan den verksamhetsförlagda utbildningen ska påbörjas.
Programmet eftersträvar högskolepedagogisk handledarutbildning om minst 7,5
hp. Lägsta krav på pedagogisk kompetens för verksamhetens handledare är att de
ska ha genomgått KI’s nätbaserade utbildning för handledare.
Bedömningsformuläret BeVut ska användas vid halvtids- och slutbedömning. Vid
halvtidsbedömning ska kursens lärare medverka tillsammans med student och
handledare. Kursens lärare ska även medverka vid slutbedömning tillsammans
med student och handledare i de fall en student riskerar att bli underkänd
Examination
Alla lärandemål ska examineras och bedömningskriterier ska finnas för godkänd
examination. I de fall godkännandegräns anges i procent ska gränsen för godkänd
examination vara minst 70 %.
Minst två examinationstillfällen, ett ordinarie samt ett omtentamenstillfälle ska
anordnas inom ramen för eller i nära anslutning till kurstillfället. Studenterna har
rätt till sex examinationstillfällen/ examination.
Ekonomi/resurser
För uppgifter om den Kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz ekonomi se
Resursfördelningen. Programansvarig organisation (NVS utbildningsnämnd)
ansvarar för fördelning av medel för kurser inom program och för uppföljning av
programmets totala ekonomi.
Återrapportering till programansvarig organisation
Återrapportering av kursuppdraget sker via KIs kursanalysmall till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs.
Kursvärdering och kursanalys
Kursvärdering och kursanalys ska genomföras vid varje kurstillfälle.
Kursvärderingsmallen som ska användas i KI-Survey heter ”Generell kursenkät
för KUSSK”.
Kursanalysen (en sammanställning av kursens styrkor och svagheter samt
kursansvarigs reflektioner och eventuella förbättringsförslag) ska återkopplas till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs. KIs kursanalysmall ska
användas. Kursanalysen ska också återkopplas till studenterna som just avslutat
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kursen via kurswebben eller motsvarande och till de studenter som påbörjar nästa
kurs.
Programmets mall för kursanalys:
Programmet använder KIs mall för kursanalys:
https://medarbetare.ki.se/riktlinjer-och-mallar-for-kvalitetsutvardering
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Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram
Utbildningsprogram:
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och
Schweiz
Basinformation:
Kursansvarig institution:
Kurs:
Utbildningsplan:

Uppdraget gäller:
År
Antal kurstillfällen
2022
1

Institutionen för neurobiologi
vårdvetenskap och samhälle
Vård och omvårdnad av äldre,
7,5 hp 7KS014
7KS15
http://ki.se/selma/programmesyllabus/7KS15

Programwebb:
Programwebben samlar viktig
https://utbildning.ki.se/student/kompletterande- information för studenter och
utbildning-for-sjukskoterskor-med-examenlärare om programmet.
fran-land-utanfor-euees-och-schweiz
Utöver det som står i kursplan och utbildningsplan samt det övergripande
utbildningsansvaret på institution gäller för denna kurs:
Kursutveckling
Programmets intention är ett forskningsanknutet, integrerat (avseende såväl
ämne som verksamhet) curriculum anpassat till samhällets aktuella och framtida
behov.
I kursen ska programmets pedagogiska profil vara synlig och implementerad.
Gällande lärarkompetens, ska kursansvarig, examinator och i kursen
medverkande och examinerande lärare ha ämnesmässig, pedagogisk och
akademisk kompetens.
Kursens olika moment ska i möjligaste mån integreras.
Utbildningsplattformen Canvas ska användas enligt fastställd struktur.
Kursansvarig ansvarar för att innehållet i Canvas är uppdaterat med aktuell
kursinformation.

Sid:

Verksamhetsintegrerat lärande
Undervisning, färdighetsträning och examination av de kliniska färdigheter som
ingår i kursen ska genomföras på KTC.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska genomföras under en sammanhängande
period vecka 3-4 (VT22). Studenterna ska via KliPP meddelas sin placering senast
två veckor innan den verksamhetsförlagda utbildningen ska påbörjas.
Programmet eftersträvar högskolepedagogisk handledarutbildning om minst 7,5
hp. Lägsta krav på pedagogisk kompetens för verksamhetens handledare är att de
ska ha genomgått KI’s nätbaserade utbildning för handledare.
Bedömningsformuläret BeVut ska användas vid halvtids- och slutbedömning. Vid
halvtidsbedömning ska kursens lärare medverka tillsammans med student och
handledare. Kursens lärare ska även medverka vid slutbedömning tillsammans
med student och handledare i de fall en student riskerar att bli underkänd
Examination
Alla lärandemål ska examineras och bedömningskriterier ska finnas för godkänd
examination. För verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gäller högst två
examinationstillfällen.
Ekonomi/resurser
För uppgifter om den Kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz ekonomi se
Resursfördelningen. Programansvarig organisation (utbildningsnämnden vid
NVS) ansvarar för fördelning av medel för kurser inom program och för
uppföljning av programmets totala ekonomi.
Återrapportering till programansvarig organisation
Återrapportering av kursuppdraget sker via KIs kursanalysmall till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs.
Kursvärdering och kursanalys
Kursvärdering och kursanalys ska genomföras vid varje kurstillfälle.
Kursvärderingsmallen som ska användas i KI-Survey heter ”Generell kursenkät
för KUSSK”.
Kursanalysen (en sammanställning av kursens styrkor och svagheter samt
kursansvarigs reflektioner och eventuella förbättringsförslag) ska återkopplas till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs. KIs kursanalysmall ska
användas. Kursanalysen ska också återkopplas till studenterna som just avslutat
kursen via kurswebben eller motsvarande och till de studenter som påbörjar nästa
kurs.
Programmets mall för kursanalys:
Programmet använder KIs mall för kursanalys:
https://medarbetare.ki.se/riktlinjer-och-mallar-for-kvalitetsutvardering
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Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram
Utbildningsprogram:
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och
Schweiz
Basinformation:
Kursansvarig institution:
Kurs:
Utbildningsplan:

Uppdraget gäller:
År
Antal kurstillfällen
2022
1

Institutionen för neurobiologi
vårdvetenskap och samhälle
Vård och omvårdnad inom
akutsjukvård 19,5 hp, 7KS015
7KS15
http://ki.se/selma/programmesyllabus/ 7KS15

Programwebb:
Programwebben samlar viktig
https://utbildning.ki.se/student/kompletterande- information för studenter och
utbildning-for-sjukskoterskor-med-examenlärare om programmet.
fran-land-utanfor-euees-och-schweiz
Utöver det som står i kursplan och utbildningsplan samt det övergripande
utbildningsansvaret på institution gäller för denna kurs:
Kursutveckling
Programmets intention är ett forskningsanknutet, integrerat (avseende såväl
ämne som verksamhet) curriculum anpassat till samhällets aktuella och framtida
behov.
I kursen ska programmets pedagogiska profil vara synlig och implementerad.
Gällande lärarkompetens, ska kursansvarig, examinator och i kursen
medverkande och examinerande lärare ha ämnesmässig, pedagogisk och
akademisk kompetens.
Kursens olika moment ska i möjligaste mån integreras.
Utbildningsplattformen Canvas ska användas enligt fastställd struktur.
Kursansvarig ansvarar för att innehållet i Canvas är uppdaterat med aktuell
kursinformation.

Sid:

Verksamhetsintegrerat lärande
Undervisning, färdighetsträning och examination av de kliniska färdigheter som
ingår i kursen ska genomföras på KTC.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska genomföras under en sammanhängande
period vecka 14-21. Studenterna ska via KliPP meddelas sin placering senast två
veckor innan den verksamhetsförlagda utbildningen ska påbörjas.
Programmet eftersträvar högskolepedagogisk handledarutbildning om minst 7,5
hp. Lägsta krav på pedagogisk kompetens för verksamhetens handledare är att de
ska ha genomgått KI’s nätbaserade utbildning för handledare.
Bedömningsformuläret BeVut ska användas vid halvtids- och slutbedömning. Vid
halvtidsbedömning ska kursens lärare medverka tillsammans med student och
handledare. Kursens lärare ska även medverka vid slutbedömning tillsammans
med student och handledare i de fall en student riskerar att bli underkänd
Examination
Alla lärandemål ska examineras och bedömningskriterier ska finnas för godkänd
examination. I de fall godkännandegräns anges i procent ska gränsen för godkänd
examination vara minst 70 %.
Minst två examinationstillfällen, ett ordinarie samt ett omtentamenstillfälle ska
anordnas inom ramen för eller i nära anslutning till kurstillfället. Studenterna har
rätt till sex examinationstillfällen/examination.
Ekonomi/resurser
För uppgifter om den Kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz ekonomi se
Resursfördelningen. Programansvarig organisation (NVS utbildningsnämnd)
ansvarar för fördelning av medel för kurser inom program och för uppföljning av
programmets totala ekonomi.
Återrapportering till programansvarig organisation
Återrapportering av kursuppdraget sker via KIs kursanalysmall till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs.
Kursvärdering och kursanalys
Kursvärdering och kursanalys ska genomföras vid varje kurstillfälle.
Kursvärderingsmallen som ska användas i KI-Survey heter ”Generell kursenkät
för KUSSK”.
Kursanalysen (en sammanställning av kursens styrkor och svagheter samt
kursansvarigs reflektioner och eventuella förbättringsförslag) ska återkopplas till
programdirektor senast två månader efter avslutad kurs. KIs kursanalysmall ska
användas. Kursanalysen ska också återkopplas till studenterna som just avslutat
kursen via kurswebben eller motsvarande och till de studenter som påbörjar nästa
kurs.
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Programmets mall för kursanalys:
Programmet använder KIs mall för kursanalys:
https://medarbetare.ki.se/riktlinjer-och-mallar-for-kvalitetsutvardering
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