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Sairaanhoitajakoulutus Ruotsissa

• Sairaanhoitajan ja kandidaatin tutkinto, 180 op. 
Socialstyrelsen (sosiaalihallitus): laillistettu
sairaanhoitaja (SH)

• Erikoissairaanhoitajan (ja maisterin) tutkinto, vähintään
60 op.

• Jatko-opinnot
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Aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto
EU/ETA alueen ulkopuolella/Sveitsissä

 Sosiaalihallituksen ohjelman kautta

– Aikaisemman koulutuksen arviointi ja päätös

– Ruotsin kielen opinnot

– Tieto-taitokoe: 2-osainen (teoria, käytäntö)

– Lainsäädäntö ja ohjeistukset (verkko-opinnot 7,5 op) 

– Työssäolo/harjoittelu (3 kk, paikka hankitaan itse)

– Hakemus tutkinnon laillistamiseksi

 Täydentävän koulutuksen kautta

 Tavallisen koulutuksen kautta (180 op)
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Täydentävä koulutus 60 opintopistettä
(diat 4-10)

Karolinska institutet, koordinoi (2009-)

Göteborgs universitet (2009-)

Linneuniversitet (2018)

Gävle högskola (2018)

Luleå tekniska universitet (2018): etäkoulutus, 
mentoriohjelma.
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Pääsyvaatimukset

• Sosiaalihallituksen päätös: aikaisempi sairaanhoitajan
tutkinto, noin 3-vuotinen. 

• Ruotsin kieli (grundläggande behörighet för 
grundnivå, Svenska B eller Svenska 3)



6

Hakijat

KI ja GU: 

ei suuria hakijamääriä, mutta aloituspaikat kyetty
täyttämään.

GU: validoinnin kautta joitakin opiskelijoita (esim. 
iranilaiset kätilökoulutuksen omaavat)

- haastattelu, todistusten ja työkokemuksen
arviointi
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• Sosiaalihallitukselle tulevien hakemusten kasvava
määrä: 

– v. 2013 221, v. 2014 308, v. 2015 450 ja v. 2016 543

– joustavampi lähtötason arviointi ja 

– lyhentyneet käsittelyajat

• Markkinointi!
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Koulutuksen sisältö (60 op.)
Teoriaperusta

- SH työ, tietoperusta, evidenssiin perustuva työ

- lainsäädäntö ja ohjeistukset

- infektioiden torjunta ja hygienia

- kansansairaudet ja niihin liittyvä hoitotyö (HT), geriatria ja 
ikäntyneen HT, psykiatria ja mielenterveys HT

- farmakologia ja lääkelaskenta

- tiimityö ja johtajuus

Harjoittelu oppilaitoksen ulkopuolella (24 op.)

- sisätautia sairastavan HT, kirurgisen pot. HT., mielenterveys HT, 
ikääntyneen HT, avoterv. huolto.

- opiskelijan aikaisemman työkokemuksen mukaan
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KI ja GU, opetushenkilöstön kokemuksia

Opiskelijat erittäin motivoituneita ja suurin osa valmistuu
aikataulussa.  Vaativa ja intensiivinen koulutus.

Opiskelu vieraalla kielellä raskasta. Kielitaito vaihtelee: 

- ruotsi: potilasturvallisuus ja dokumentaatio,

huom. pedagogiset ratkaisut: lähiohjaus/opetus, ruotsin kielen
johdonmukainen käyttö, opiskelijajohtoiset seminaarit, 
harj.paikkojen räätälöinti jne.

- englanti (ei kuulu pääsyvaatimuksiin): kandidaatin tutkinto ei
mahdollinen = ei voi hakea erikoistumiskoulutukseen. 

Kahden luokan sairaanhoitajat? 

Yhteiskunnalliset ja yksilölliset hyödyt!
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Kulttuurierot: haaste ja mahdollisuus

• Korkeakoulupedagogiikka

• Sairaanhoitajan rooli

• Tiimityö ja johtajuus

Harjoittelupaikat: haaste kaikissa SH-koulutuksissa, ”astetta” 
haasteellisempaa tässä koulutuksessa. Rajoittaa koulutuspaikkojen
tarjontaa.

Hyvät työllistymismahdollisuudet. SH, ja ESH-pula. 

Opettajat innostuneita ja motivoituneita.
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Täydennyskoulutuksesta valmistuneet: 
seuranta- ja arviointiraportti

Kevät 2017 

• Kyselylomake 336:lle valmistuneelle, vastausprosentti
53%

• Laadullinen aineistonkeruu: haastattelut.

Raportti valmistuu kesäkuussa 2017 (KI)

Kokemukset ja mielipiteet koulutuksesta (sisältö, markkinointi jne.), 

Mitä tapahtunut koulutuksen jälkeen: 

työpaikka, työtehtävät, jatko-opinnot jne.
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Muut täydentävät koulutukset

• Lääkärit (KI, Linköping U, Lund ja Umeå U)

• Hammaslääkärit (GU, KI, Malmö högskola)

• Kätilöt (KI, kevät 2018-)

• Fysioterapeutit (KI, kevät 2018-) 

• Bioanalyytikot (GU, syksy 2018-)

• Apteekkiala, apotekare (tulossa, GU)

Työnvälitystoimistot; valmentavat koulutukset (10 viikkoa): 

sairaanhoidon ja terveydenhuollon
organisaatio, potilascaset, opintokäynnit jne.
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Lähteitä

https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv

https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-
ees/sjukskoterska

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20372/2016-
10-15.pdf

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/januari/alltfler-sjukskoterskor-
soker-svensk-legitimation/

http://ki.se/utbildning/kompletterande-utbildning-for-sjukskoterskor-med-
examen-fran-tredje-land

http://sahlgrenska.gu.se/utbildning/kompl_utbildning

https://www.ltu.se/komplutbssk

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20372/2016-10-15.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20372/2016-10-15.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20372/2016-10-15.pdf
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/januari/alltfler-sjukskoterskor-soker-svensk-legitimation/
http://ki.se/utbildning/kompletterande-utbildning-for-sjukskoterskor-med-examen-fran-tredje-land
http://sahlgrenska.gu.se/utbildning/kompl_utbildning
https://www.ltu.se/komplutbssk
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