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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva bakteriers och virus egenskaper och deras påverkan på människans inre och yttre
miljö
2. redogöra för kroppens försvar och immunologiska reaktioner vid infektionsangrepp
3. redogöra för och tillämpa grundläggande vårdhygien
4. redogöra för grundläggande farmakokinetik och farmakodynamik samt läkemedels olika
beredningsformer och administreringssätt
5. utföra grundläggande läkemedelsräkning

Kursens innehåll - bakterier och bakteriers påverkan på människans inre och yttre miljö
- virus och virus påverkan på människans inre och yttre miljö
- kroppens försvar och immunologiska reaktioner vid infektionsangrepp
- grundläggande vårdhygien, smitta och hygienrutiner
- författningar som styr smittskydd
- grundläggande farmakokinetik och farmakodynamik
- läkemedels beredningsformer och administreringssätt
- läkemedels påverkan på miljön
- grundläggande läkemedelsberäkning

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=MVG200&revisionId=3974&lang=sv
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- författningar som styr läkemedelshantering
- metodövning: Läkemedelshantering, Vårdhygien
- pedagogisk övning: Patientinformation

Undervisning Föreläsningar, seminarier och metodövningar. I kursen ingår 3 hp klinisk utbildning.

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform Skriftlig individuell salstentamen och hemtentamen. Individuell klinisk examination.
Examinationsuppgift i grupp.
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och klinisk undervisning.

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 För information om kriterier för de olika betygsgraderna samt information om obligatorisk
närvaro hänvisas till studiehandledningen.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 3) i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0001   Skriftlig individuell hemtentamen, Mikrobiologi
och Vårdhygien (lärandemål 1 och 3)

2,5 hp Betyg: AF

0002   Skriftlig individuell hemtentamen, Immunologi
(lärandemål 2)

1 hp Betyg: AF

0003   Seminarier (lärandemål 1 och 3) 0,5 hp Betyg: UG

0004   Metodövning (lärandemål 1 och 3) 0,5 hp Betyg: UG

0005   Skriftlig individuell salstentamen, Farmakologi
(lärandemål 4)

1 hp Betyg: AF

0006   Skriftlig individuell salstentamen,
Läkemedelsräkning (lärandemål 5)

1 hp Betyg: UG

0007   Seminarier (lärandemål 4) 0,5 hp Betyg: UG

0008   Examinationsuppgift i grupp (bygger på
metodövning i läkemedelshantering) (lärandemål 5)

0,5 hp Betyg: UG


