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Huvudområde Omvårdnad

Ämnesgrupp Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
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Mål  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. visa fördjupad förmåga att genomföra, analysera och utvärdera orsaker till ohälsa vid
folksjukdomar för att självständigt kunna arbeta hälsofrämjande och förebygga ohälsa på
individ-, grupp- och samhällsnivå
2. visa förmåga att förklara vanliga folksjukdomars patofysiologi, bedöma symtom, planera
för prevention, vård och behandling vid folksjukdomar och olika komplexa och långvariga
sjukdomstillstånd, för att främja hälsa och förebygga uppkomst av sjukdomar och
sjukdomskomplikationer
3. utifrån ett folkhälso- och omvårdnadsperspektiv bedöma och värdera symtom samt föreslå
vård och behandling i diskussioner om komplexa patientfall
4. visa förmåga att bedöma behov av och planera hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder vid
folksjukdomar och olika komplexa och långvariga sjukdomstillstånd, utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna
5. utifrån ett folkhälso- och omvårdnadsperspektiv tillämpa och värdera teorier och
vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt
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6. visa vårdpedagogisk förmåga i mötet med patienter och deras närstående
7. visa förmåga till självkännedom och empatiskt förhållningssätt
8. visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot vuxna och äldre samt deras
närstående
9. visa förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla
sin kompetens
10. visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående
identifiera och kommunicera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
11. visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar
inklusive vård i livets slutskede
12. visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och
rehabilitering hos patienter
13. självständigt analysera genomförda omvårdnadsåtgärder ur ett patient och närstående
perspektiv vid komplexa behov av vård
14. analysera genomförda omvårdnadsåtgärder vid vård i livets slutskede samt reflektera över
och presentera ett familjefokuserat arbetssätt i nämnd vårdsituation med stöd av litteratur och
forskning inom området
15. analysera, diskutera och reflektera över distriktssköterskans yrkesroll utifrån lagar och
förordningar 
 

Kursens innehåll -	nationella och internationella strategier i hälsoarbete (miljö-, hälso- och smittskydd)
-	modeller och metoder för folkhälsoarbete bland vuxna och äldre
-	hälso- och sjukvårdsrådgivning
-	klass, genus och etnicitet i omvårdnad och folkhälsoarbete
-	relevanta lagar och författningar
-	folksjukdomar och olika komplexa och långvariga sjukdomstillstånd
-	psykisk ohälsa
-	äldres ohälsa
-	omvårdnad vid folksjukdomar och olika komplexa och långvariga sjukdomstillstånd
-	familjefokuserad omvårdnad vid olika komplexa och långvariga sjukdomstillstånd samt vård
i livets slutskede för vuxna och äldre
-	relevanta lagar och författningar
-	hälsofrämjande och förebyggande arbete
-	evidensbaserad omvårdnad
-	etiskt förhållningssätt i mötet med patienter, närstående och medarbetare.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning vid hemsjukvård och hälsocentral

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform Skriftliga individuella examinationsuppgifter, skriftliga tentamina, muntliga examinationer
och examination av verksamhetsförlagd utbildning baserad på individuell dokumenterad
bedömning enligt fastställda kriterier

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 Forts. 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
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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 kurs i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska.
 
Examinator äger rätt att besluta om anpassad eller alternativ examinationsform om anledning
föreligger. 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0001   Skriftlig examination, individuell (lärandemål 1) 3,5 hp Betyg: UV

0002   Salstentamen, individuell, Folksjukdomar A och
B  (lärandemål 2)

7 hp Betyg: UV

0003   Muntlig examination av uppgift (individuell
alternativt grupp-), individuell bedömning,
Folksjukdomar A och B (lärandemål 3)

2 hp Betyg: UG

0004   Examination av verksamhetsförlagd utbildning
baserad på individuell dokumenterad bedömning enligt
fastställda kriterier samt lärandemål med muntlig
dokumenterad genomgång, 7,5 hp (lärandemål 4-13)

7,5 hp Betyg: UG

0005   Skriftlig examination, individuell (lärandemål
14)

1,5 hp Betyg: UV

0006   Muntlig examination av uppgift (individuell
alternativt grupp-), individuell bedömning (lärandemål
15)

1 hp Betyg: UG


