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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara principer för omhändertagande vid akuta tillstånd hos personer i olika åldrar
2. på ett systematiskt sätt tillämpa ABCDE-principer för omhändertagande vid akuta tillstånd
hos personer i olika åldrar och utifrån ett kliniskt resonemang prioritera, motivera, genomföra
och utvärdera omvårdnadsåtgärder, visa förmåga att leda och delegera arbetsuppgifter samt på
ett systematiskt sätt rapportera enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning,
Rekommendation)
3. redogöra för säker hantering av medicinskteknisk utrustning samt förebyggande av risker
vid hantering av medicinskteknisk utrustning
4. förklara omhändertagande vid akuta pediatriska tillstånd
5. identifiera och värdera symtom samt föreslå vård och behandling vid akuta pediatriska
tillstånd utifrån patientfall
6. redogöra för samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå samt principer
och prioritering vid allvarliga händelser, stor olycka och/eller katastrof
7. diskutera och reflektera ur ett patient-, närstående- och sjuksköterskeperspektiv utifrån en
upplevd klinisk händelse under fältstudie inom akutsjukvård där sjuksköterskans arbete följts

Kursens innehåll - omvårdnad och behandling av barn och vuxna vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma
inom akutsjukvård
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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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

- smärtanalys och behandling vid akuta smärttillstånd
- handhavande av medicinskteknisk utrustning
- akut omhändertagande enligt ABCDE-principen
- rapportering enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation)
- samverkan mellan olika aktörer samt principer och prioritering vid allvarliga händelser, stor
olycka och/eller katastrof
- fältstudie inom akutsjukvård
- reflektion och diskussion efter genomförd fältstudie utifrån patient-, närstående- och
sjuksköterskeperspektiv inom akutsjukvård

Undervisning Föreläsningar, fältstudie, klinisk färdighetsträning, samt seminarier.
 
I kursen ingår 4,5 hp klinisk utbildning varav 1,5 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
 

Förkunskaper Godkänt betyg i samtliga programkurser i terminerna 1, 2 och 3 i sjuksköterskeprogrammet.

Examinationsform Tentamen, individuell; klinisk färdighetsträning, individuell; klinisk examination, individuell;
seminarium, individuell bedömning.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället).

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas tillstudiehandledningen.
 
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning.
 
För genomförande och bedömning av seminarium utifrån lärandemål 7 krävs närvaro under
den verksamhetsförlagda utbildningen i den utsträckning som anges i studiehandledningen.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Tentamen, individuell (lärandemål 1) 0,5 hp Betyg: UG

0020   Klinisk färdighetsträning, individuell; klinisk
examination, individuell (lärandemål 2)

1,5 hp Betyg: UV

0030   Tentamen, individuell (lärandemål 3 och 5) 2 hp Betyg: AF

0040   Seminarium, individuell bedömning (lärandemål
4)

1 hp Betyg: UG

0050   Tentamen, individuell (lärandemål 6) 1 hp Betyg: UG

0060   Seminarium, individuell bedömning (lärandemål
7)

1,5 hp Betyg: UG


