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Huvudområde Omvårdnad

Ämnesgrupp Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Utbildningsområde Vårdområdet 90.0 %
Medicinska området 10.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder i
samverkan med patient och närstående samt i vårdarbetet tillämpa kunskap utifrån vetenskap
och beprövad erfarenhet
2. tillämpa och följa upp medicinskt ordinerad vård och behandling
3. planera, leda och samordna det professionella omvårdnadsarbetet och samverka med olika
medarbetare, yrkesgrupper och instanser
4. initiera metodförbättring och kvalitetssäkring inom omvårdnad
5. hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar som ingår i sjuksköterskans
professionella yrkesutövande

Kursens innehåll - arbetsledning och samverkan i team
- förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
- individuell vårdplanering
- lagar och författningar

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=OMG601&revisionId=3804&lang=sv
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- omvårdnad i komplexa vårdsituationer
- professionellt, etiskt förhållningssätt - empatisk förmåga, etisk medvetenhet, självkännedom,
noggrannhet, pålitlighet och omdöme i yrkesrollen

Undervisning Föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt verksamhetsförlagdutbildning

Förkunskaper Godkänd kurs 1-10 samt genomgången kurs 11 och 12 i sjuksköterskeprogrammet

Examinationsform Examinerande seminarier, skriftlig examinationsuppgift, verksamhetsförlagd utbildning
(VFU), individuell klinisk examination samt muntlig individuell 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 Fortsatt begränsning:
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 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.
 
Kursen ingår som kurs (kurs 13) i sjuksköterskeprogrammet

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
(lärandemål 1-5)

9 hp Betyg: UV

0020   Examinerande seminarier i grupp (lärandemål 1-
5)

4 hp Betyg: UG

0030   Individuell klinisk examination (lärandemål 1-3) 0,5 hp Betyg: UV

0040   Individuell muntlig examination (lärandemål 1-
5)

0,5 hp Betyg: UV

0050   Individuell skriftlig examination (lärandemål 1-
5)

1 hp Betyg: UV


