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Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Utbildningsområde

Vårdområdet 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. självständigt tillämpa och värdera teoretisk kunskap utifrån ett folkhälso- och
omvårdnadsperspektiv samt visa förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
2. visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra, leda och utvärdera
omvårdnadsåtgärder inom distriktssköterskans ansvarsområde
3. beskriva, diskutera samt reflektera över evidensbaserat arbetssätt för att möta
utvecklingsbehov inom distriktssköterskans ansvarsområde
4. redogöra för utvecklingsbehov och förändringsprocesser inom distriktssköterskans
ansvarsområde
5. redogöra för och diskutera ledning och kommunikation i vård och hälsoarbetet
6. visa fördjupad kunskap genom att beskriva, planera, analysera och reflektera över ledning
och kommunikation inom distriktssköterskans ansvarsområde
7. med ökad grad av självständighet visa vårdpedagogisk förmåga i mötet med patienter och
deras närstående

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

8. visa fördjupad förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och
behandlingar inklusive vård i livets slutskede
9. visa förmåga till självkännedom och empatiskt förhållningssätt
10. visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och dess
närstående
11. visa förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla
sin kompetens
12. visa fördjupad förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering
och rehabilitering hos patienter
13. analysera, diskutera och reflektera över tillämpning av vårdpedagogisk förmåga i
distriktssköterskans ansvarsområde
Kursens innehåll

- verksamhetsförlagd utbildning bland vuxna och äldre
- evidensbaserad omvårdnad
- relevanta lagar och författningar
- evidensbaserad omvårdnad
- relevanta lagar och författningar
- ledarskap och förändringsarbete, kommunikation och konfliktlösning
- modeller och arbetssätt vid förbättringsarbete
- implementering av evidensbaserad vård
- hälso- och sjukvårdsrådgivning

Undervisning

Föreläsningar och seminarier 4,5 hp
Verksamhetsförlagda studier är förlagda till hälsocentral 4,5 hp

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform

Examination av verksamhetsförlagd utbildning baserad på individuell dokumenterad
bedömning enligt fastställda kriterier samt lärandemål med muntlig dokumenterad
genomgång, muntlig examination samt skriftlig examination.

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

Forts. Begränsningar
Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad
utbildning en gång inom berört verksamhetsområde. Student som är underkänd i
verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till studievägledning.
Examinator äger rätt att besluta om anpassad eller alternativ examinationsform om
anledning föreligger

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning
om studenten visar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att
dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada
en annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då utbildningsperioden och får
betyget underkänd.
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning
distriktssköterska.

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0011 Examination av verksamhetsförlagd utbildning
baserad på individuell dokumenterad bedömning enligt
fastställda kriterier samt lärandemål med muntlig
dokumenterad genomgång (lärandemål 1-2, 7-12)

4 hp

Betyg: UV

0012 Muntlig examination av uppgift (individuell
alternativt grupp-), individuell bedömning (lärandemål
3)

1 hp

Betyg: UG

0013 Skriftlig examination, individuell (lärandemål 4)

1,5 hp

Betyg: UV

0014 Muntlig examination av uppgift (individuell
alternativt grupp-), individuell bedömning (lärandemål
5)

0,5 hp

Betyg: UG

0015 Skriftlig individuell examination (lärandemål 6)

1,5 hp

Betyg: UV

0016 Muntlig examination av uppgift (individuell
alternativt grupp-), individuell bedömning
(lärandemål13)

0,5 hp

Betyg: UG

Sida 3
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

