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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. översiktligt beskriva och förklara patofysiologi, symtom, diagnos, behandling samt föreslå
omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder 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. uppmärksamma symtom på våld i nära relationer samt ha kunskap om gällande lagstiftning
och riktlinjer inom området
4. omhänderta en avliden människa, med fokus på den avlidnes och de närståendes önskemål
utifrån etik, religion, författningar och hygieniska aspekter
5. på ett systematiskt sätt identifiera och bedöma omvårdnadsbehov vid akuta tillstånd hos
personer i alla åldrar samt utifrån ett kliniskt resonemang prioritera, motivera, genomföra och
utvärdera omvårdnadsåtgärder vid omhändertagande utifrån ABCDE-principen samt vid HLR
6. visa förmåga att leda och delegera arbetsuppgifter i det akuta omhändertagandet samt på ett
systematiskt sätt rapportera relevanta data vid omhändertagande utifrån ABCDE-principen
samt vid HLR
7. redogöra för säker hantering av medicinsk utrustning samt de risker som finns med
medicinsk utrustning

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.

Kursens innehåll

-nefrologiska och urologiska sjukdomar
-neurologiska sjukdomar
-onkologiska sjukdomar
-sexuell och reproduktiv hälsa
-våld i nära relationer
-geriatriska sjukdomar
-rörelseapparatens sjukdomar
-mag- och tarmkanalens sjukdomar
-omhändertagande av avliden
-akut omhändertagande enligt ABCDE-principen
-medicinteknisk utrustning
-rapportering enligt SBAR
-HLR

Undervisning

Föreläsningar, grupparbete, 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; klinisk färdighetsträning,
individuell; onlinetentamen, individuell samt klinisk examination, 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 studierådgivning/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)

2,5 hp

Betyg: UG

0002 Seminarium, individuell bedömning (lärandemål
2)

1,5 hp

Betyg: UG

0003 Klinisk färdighetsträning, individuell
(lärandemål 4)

0,5 hp

Betyg: UG

0004 Onlinetentamen, individuell; klinisk
färdighetsträning, individuell samt klinisk examination,
individuell (lärandemål 5 och 6)

2 hp

Betyg: UG

0005 Klinisk färdighetsträning, individuell
(lärandemål 7)

1 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.

