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Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Omvårdnad

Ämnesgrupp Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Utbildningsområde Vårdområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. beskriva omvårdnadsämnets och yrkets utveckling nationellt och internationellt
2. på ett vetenskapligt sätt beskriva innebörden i omvårdnadens bärande begrepp; hälsa,
människa, miljö och omvårdnad
3. sätta sig in i patientens situation och relatera förståelsen till etiska begrepp som autonomi,
värdighet och integritet
4. beskriva människans normala utveckling ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

Kursens innehåll - kunskapssyn och lärande
- vetenskaplig arbetsmetod
- omvårdnadsämnets karaktär och yrkets utveckling
- styrdokument för utbildning och yrkesfunktion
- omvårdnadens bärande begrepp (hälsa, människa, miljö, omvårdnad) relaterat till
livsåskådning, människosyn och etik
- upplevelsebaserad metodövning: att vara patient, bli matad, ligga i sjukhussäng

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=OMG100&revisionId=3793&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=OMG100&revisionId=4644&lang=sv
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- utvecklingspsykologi - spädbarn, förskoleåren, de tidiga skol- och ungdomsåren och
vuxenåren

Undervisning Föreläsningar, grupparbeten, seminarier och metodövningar. I kursen ingår 1,5 hp klinisk
utbildning.

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform Skriftlig gruppexamination, skriftlig individuell examination, muntlig gruppexamination
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 hänvisas till studiehandledningen.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 1) i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig gruppexamination 1 hp Betyg: UG

0020   Skriftlig gruppexamination 2,5 hp Betyg: UV

0030   Skriftlig individuell examination 3 hp Betyg: MV

0040   Muntlig gruppexamination 1 hp Betyg: UG


