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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva och förklara patofysiologi, symtom, diagnos, vård och behandling för vanligt
förekommande sjukdomar inom medicin, kirurgi och infektion
2. förklara och tillämpa vårdhygieniska principer i samband med omvårdnad av patienter med
nedsatt immunförsvar och patienter som är bärare av resistenta bakterier

Kursens innehåll - matspjälkningsorganens sjukdomar
- leversjukdomar
- njur- och urinorganens sjukdomar
- rörelseorganens sjukdomar
- infektionssjukdomar
- blodsjukdomar
- neurologiska sjukdomar
- vårdhygien fördjupning
- globalmedicin
- klinisk undersökning  och status
- pedagogisk övning: Bearbetning och presentation av artikel, föreskrifter och riktlinjer vid
vårdhygienseminarium

Undervisning Föreläsningar, seminarier och metodövningar
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Klinisk utbildning (1,5 hp) i form av metodövningar och pedagogiska övningar

Förkunskaper Studenten ska vara godkänd i kurserna 1-5 i sjuksköterskeprogrammet samt kurs 6 och 7
genomgången

Examinationsform Skriftlig individuell tentamen, examinerande seminarier, metodövning och pedagogisk övning

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 8) i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
1001   Examinerande seminarier medicin (lärandemål
1)

1 hp Betyg: UG

1002   Examinerande seminarier medicin och
omvårdnad (lärandemål 1)

1,5 hp Betyg: UG

1003   Examinerande metodövning (lärandemål 1) 0,5 hp Betyg: UG

1004   Skriftlig individuell tentamen, medicin och
omvårdnad (lärandemål 1)

2 hp Betyg: AF

1005   Examinerande seminarium och pedagogisk
övning (lärandemål 2)

2,5 hp Betyg: UG


