KURSPLAN

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I 6 hp
Nursing care in illness and disease I 6 cr
Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv
Version
Beslutad den

Gäller fr.o.m.

2018-05-21

HT2018

Fördjupning

G2F

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

OMG612

Högskolepoäng

6 hp

Huvudområde

Omvårdnad

Ämnesgrupp

Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Utbildningsområde

Vårdområdet 60.0 %
Medicinska området 40.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. översiktligt beskriva och förklara patofysiologi, symtom, diagnos, behandling och
omvårdnadsåtgärder samt prevention vid vanligt förekommande ohälso- och
sjukdomstillstånd
2. identifiera och värdera symtom samt föreslå vård och behandling i diskussioner om
patientfall om vanligt förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd
3. redogöra för hur smitta och smittspridning förebyggs
4. redogöra för och tillämpa grundläggande hygienprinciper för att uppnå patientsäkerhet
5. utföra sårvård och procedurer förknippade med sårvård på ett systematiskt, aseptiskt och
korrekt sätt
6. redogöra för perioperativ omvårdnad med tyngdpunkt på pre- och postoperativ omvårdnad

Kursens innehåll

-cirkulatoriska sjukdomar
-respiratoriska sjukdomar
-endokrina sjukdomar
-vanligt förekommande infektioner
-smärta och smärtbehandling
-pre- och postoperativ omvårdnad
-psykisk ohälsa

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.

-bedömnings- och mätinstrument
-prevention och hälsofrämjande interventioner
-sår och sårvård
-basala hygienrutiner och klädregler
Undervisning

Föreläsningar, klinisk färdighetsträning, litteraturstudier och seminarier.

Förkunskaper

Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av
Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor samt
godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för
grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Examinationsform

Salstentamen, individuell; seminarium, individuell bedömning samt klinisk färdighetsträning,
individuell.

Betyg

Godkänd och Underkänd

Begränsningar

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

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Examinator äger rätt att besluta om anpassad eller alternativ examinationsform om särskild
anledning föreligger.
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0001 Salstentamen, individuell (lärandemål 1 och 3)

2 hp

Betyg: UG

0002 Seminarium, individuell bedömning (lärandemål
2)

2,5 hp

Betyg: UG

0003 Klinisk färdighetsträning, individuell
(lärandemål 4)

0,5 hp

Betyg: UG

0004 Klinisk färdighetsträning, individuell
(lärandemål 5)

0,5 hp

Betyg: UG

0005 Seminarium, individuell bedömning (lärandemål
6)

0,5 hp

Betyg: UG

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.

