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Hej och varmt välkommen till distriktssköterskeutbildningen! 
 
Utbildningen startar måndagen 27/8 kl. 9.15. Lokal meddelas på utbildningens hemsida innan 
kursstart. 
Under dagen ges information om utbildningen och distriktssköterskans profession. Dagen avslutas kl 
16.00. 
 
Uppropet är obligatoriskt och om du inte kan komma måste du i förväg meddela 
utbildningsadministratör Helen Hagström helen.hagstrom@liu.se  tel 013–286923, annars förlorar du 
din plats. 
 
Distriktssköterskeprogrammets första termin består av tre kurser: 
Kurs 8DIA11: Introduktion till distriktssköterskans arbetsområde 5 hp (högskolepoäng) 
Kurs 8DIA02: Samtalet som arbetsmetod inom hälso- och sjukvård 5hp 
Kurs 8DIA13: Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa 20hp 
 
I kurs 8DIA11 ingår två dagar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på vårdcentral, under v. 36. 
I kurs 8DIA02 ingår en dags verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 1177 Vårdguiden 
(Sjukvårdsrådgivningen) någon gång under veckorna 38 – 40. 
I kurs 8DIA13 ingår 5 veckor VFU med fokus på barn- och skolhälsovård. All VFU planeras ske på 
samma vårdcentral genom hela utbildningen och din VFU-plats ordnas av universitetet.  
 
Utbildningen bygger på självständiga studier och motsvarar heltidsstudier. Basgruppsarbete, 
seminarier och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Under 
teoriperioderna kommer tre till fyra dagar att vara schemalagda och under VFU-perioderna 
förutsätts att man är närvarande fyra dagar per vecka. Examensarbetet som är ett 
fördjupningsarbete påbörjas under den första terminen. 
 
Inför studierna, som bygger på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi, utifrån ditt eget 
behov, en repetition av barnets normala utveckling, insikt i vetenskapliga metoder och 
läkemedelsberäkning. Litteraturlista och annan information finns på hemsidan: 
http://www.hu.liu.se/ssk/distriktsskoterska/kursinformation  
 
Utbildningen är inte en distansutbildning men har en studiegrupp i Nyköping; för er som sökt och 
kommit in i Nyköpingsgruppen finns ytterligare information här: 
https://old.liu.se/medfak/ssk/distriktsskoterska/studiegrupp-pa-annan-ort 
 
Första kursen på programmet samläses med andra specialistsjuksköterskeprogram inom Linköpings 
Universitet. Examinationsseminariet den 13/9 kommer ske specialistövergripande. En viktig aktivitet 
som du som student själv måste göra innan kursstart eller under första dagen på campus är att se 
den inspelade föreläsningen ”Omvårdnadsbegrepp på avancerad nivå” av professor Carina Berterö. 
Torsdagen den 30/8 genomförs en uppföljande efterläsning, s.k. Flipped Classroom pedagogik. Det 
möjliggör interaktivitet och diskussion.  

 

Klicka på eller kopiera in webbadressen i din webbläsare nedan för att komma till nedladdningssidan 

för föreläsningen. Ladda ner och titta på den. Den är uppbyggd som en powerpointpresentation med 

ljud till varje bild. Skriv ner frågor som du tar med dig till seminariet. 

 

Länk till presentationen:  
https://liuonline-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stihe49_liu_se/ESyqt_V_5T1HriCPOwPR0EwB0M8p4hZWsoboyHTkEkLBKg?e=TwlgIL 
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Vi ser fram emot att träffa dig i augusti! 
 
Vänliga hälsningar 
Lena Hanberger, distriktssköterska och universitetslektor, kursansvarig, tel 013-285619 
e-post: lena.hanberger@liu.se  
Elisabet Welin, leg. sjuksköterska, universitetslektor, programansvarig för specialistutbildningar och 
barnmorskeprogrammet 
Helen Hagström, kursadministratör, tel 013-286923, e-post: helen.hagstrom@liu.se 
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