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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. på ett systematiskt sätt identifiera och bedöma omvårdnadsbehov vid akuta tillstånd hos
personer i alla åldrar samt utifrån ett kliniskt resonemang föreslå, prioritera, motivera,
genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder
2. leda och delegera i det akuta omhändertagandet samt på ett systematiskt sätt rapportera
relevanta data
3. förklara risker med och redogöra för säker hantering av medicinsk utrustning

Kursens innehåll - omvårdnad och behandling av barn och vuxna vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma
prehospitalt och på sjukhus
- reflektion utifrån patient, anhöriga och sjuksköterskeperspektiv
- omvårdnad vid pre- och postoperativ vård
- smärtanalys och behandling vid akuta smärttillstånd
- medicinsk teknik och handhavande av medicinskteknisk utrustning
- organisation av katastrofmedicin nationellt och internationellt
- triage
- akut omhändertagande; enligt ABCDE-principen
- fria luftvägar
- rapportering enligt SBAR
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Undervisning Föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt metodövningar.
I kursen ingår 4,5 hp klinisk utbildning varav 1,5 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Förkunskaper Godkända kurs 1-7 samt genomgången kurs 8 i sjuksköterskeprogrammet.

Examinationsform Individuellt examinerad metodövning, individuellt examinerade muntliga seminarier,
individuell skriftlig dugga, verksamhetsförlagd utbildning, individuellt examinerad klinisk
examination och individuell skriftlig tentamen.

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 9) i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
1001   Individuellt examinerad metodövning A-E
(lärandemål 1-2)

0,5 hp Betyg: UG

1002   Individuellt examinerade muntliga seminarier
(lärandemål 1)

1 hp Betyg: UG

1003   Individuell skriftlig dugga A-E (lärandemål 1-2) 0,5 hp Betyg: UG

1004   Verksamhetsförlagd utbildning (lärandemål 2) 1,5 hp Betyg: UG

1005   Individuellt examinerad klinisk examination A-
E (lärandemål 1-2)

1,5 hp Betyg: UV

1006   Individuell skriftlig tentamen, katastrofmedicin
(Lärandemål 1 och 3)

0,5 hp Betyg: UG

1007   Individuell skriftlig tentamen, akut pediatrisk
omvårdnad och medicinsk teknik (Lärandemål 1 och 3)

2 hp Betyg: AF


