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Mål Moment 1, Verksamhetsförlagd utbildning, teoretisk och klinisk utbildning med fokus på
grundläggande omvårdnad
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. identifiera faktorer som är av betydelse i mötet mellan människor samt reflektera och
relatera till relevant teoretisk kunskap
2. redogöra för och med ett kritiskt och professionellt förhållningssätt tillämpa bedömning,
planering, genomförande och utvärdering utifrån individuella patienters behov av
grundläggande omvårdnad
3. redogöra för samt tillämpa säkerhetsföreskrifter i omvårdnadsarbetet
                   
4. redogöra för möjligheter och problem i patientundervisning relatera till olika pedagogiska
traditioner
5. sammanställa och presentera föreskrifter, procedurer och forskningsresultat gällande
medicinsk teknik
6. redogöra för begreppet eHälsa och dess betydelse för patient, närstående och vårdpersonal i
omvårdnadsarbetet
 
Moment 2, Hälsa utifrån ett socialt, transkulturellt och etiskt perspektiv
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Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
7. identifiera och redogöra för olika synsätt på hälsa och ohälsa samt relatera dessa till kultur,
genus och klass
8. identifiera en vårdetisk problemsituation samt redogöra för alternativa åtgärder utifrån
etiska begrepp och principer
 
Moment 3, Omvårdnadens ledarskap och organisation
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
9. redogöra för relevanta lagar och författningar inom sjuksköterskans arbetsområde och
relatera dessa till en vårdsituation
10. beskriva sjuksköterskans professionella och arbetsledande roll i omvårdnadsarbetet
11. i en vårdkontext beskriva olika ledarstilar, grupper, gruppdynamik och roller samt
exemplifiera över hur detta kan påverka patientens omvårdnad
12. identifiera möjligheter och svårigheter vid förändringsprocesser samt redogöra för vad
som krävs av chef och medarbetare vid förändringsarbete

Kursens innehåll Moment 1 Verksamhetsförlagd utbildning, teoretiskt och klinisk utbildning med fokus på
grundläggande omvårdnad
- kommunikation, relation och empati i mötet med patienter och närstående
- människans grundläggande behov 
- omvårdnadsprocessen i teori och tillämpning
- eHälsa
- information och undervisning i en vårdkontext
- lagar och författningar 
Metodövning: samtal/kommunikation, förflyttningsteknik. injektioner, venprovtagning,
perifer venkateter, enteral nutrition, kateterisering, sårvård och kompressions behandling
 
Moment 2 Hälsa utifrån ett socialt, transkulturellt och etiskt perspektiv
- hälsobegreppets olika dimensioner
- klass och genusperspektiv
- vårdetiska begrepp och teorier
- transkulturell omvårdnad
 
Moment 3 Omvårdnadens ledarskap och organisation
- hälso och sjukvårdens organisation
- arbetsrätt och arbetsmiljö
- ledarskap, ledarstilar och sjuksköterskan som ledare i en vårdkontext
- grupper, gruppdynamik, roller och teamarbete i en vårdkontext
- konflikter och konflikthantering
- verksamhetsutveckling

Undervisning Problembaserat lärande, föreläsningar, grupparbeten, seminarier, metodövningar. I kursen
ingår 21 hp klinisk utbildning inklusive verksamhetsförlagd utbildning 6 hp.

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), klinisk individuell examination, examinerande klinisk
undervisning, skriftlig och muntlig gruppexamination, skriftlig och muntlig individuell
examination, examinerande seminarier 

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 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.
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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 information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 4) i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
1001   Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
(Lärandemål 1-3)

6 hp Betyg: UG

1002   Skriftlig gruppexamination (Lärandemål 4-6) 2 hp Betyg: UV

1003   Skriftlig och muntlig gruppexamination
(Lärandemål 4-6)

3 hp Betyg: UV

1004   Skriftlig gruppexamination (Lärandemål 4-6) 2 hp Betyg: UV

1005   Klinisk individuell examination (Lärandemål 1-
6)

2 hp Betyg: UV

1006   Examinerande seminarier, examinerande klinisk
undervisning i grupp (Lärandemål 1-6)

1,5 hp Betyg: UG

1007   Skriftlig och muntlig gruppexamination
(Lärandemål 7)

2,5 hp Betyg: UV

1008   Examinerande seminarium (Lärandemål 7) 0,5 hp Betyg: UG

1009   Skriftlig individuell examination (Lärandemål
8)

2,5 hp Betyg: UV

1010   Examinerande seminarium (Lärandemål 8) 0,5 hp Betyg: UG

1011   Examinerande seminarier (Lärandemål 10-12) 2 hp Betyg: UG

1012   Muntlig individuell examination (Lärandemål 9) 1,5 hp Betyg: UG

1013   Muntlig individuell examination (Lärandemål
10-12)

4 hp Betyg: UV


