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Omvårdnad
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Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Utbildningsområde

Medicinska området 25.0 %
Vårdområdet 75.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. genomföra inläggning och skötsel av sonder samt KAD (Kvarliggande kateter via urinröret)
på ett systematiskt, aseptiskt och korrekt sätt
2. bedöma omvårdnadsbehov, planera, genomföra och utvärdera den individuella
omvårdnaden till äldre människor
3. undervisa och informera medarbetare, patienter och närstående

Kursens innehåll

-medicinsk teknik: sonder och KAD (Kvarliggande kateter via urinröret)
-omvårdnadsproblem, omvårdnadsåtgärder och medicinsk behandling vid vanligt
förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
-praktisk träning av undervisning och information

Undervisning

Klinisk färdighetsträning, litteraturstudier, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

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

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.

grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
Godkända kurser 1 och 2 i programmet.
Examinationsform

Klinisk färdighetsträning, individuell; examination av verksamhetsförlagd utbildning baserad
på individuell dokumenterad bedömning enligt fastställda kriterier samt lärandemål med
muntlig dokumenterad genomgång samt seminarium, individuell bedömning.

Betyg

Godkänd och Underkänd

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 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 övriga examinationer gäller att 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

Närvaro under den verksamhetsförlagda utbildningen krävs i den utsträckning som anges i
studiehandledningen.
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 Klinisk färdighetsträning, individuell samt
klinisk examination, individuell (lärandemål 1)

0,5 hp

Betyg: UG

0002 Examination av verksamhetsförlagd utbildning
baserad på individuell dokumenterad bedömning enligt
fastställda kriterier samt lärandemål med muntlig
dokumenterad genomgång (lärandemål 2)

5 hp

Betyg: UG

0003 Seminarium, individuell bedömning (lärandemål
3)

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.

