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Mål Moment 1
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för innebörden av begreppet coping och hanteringsstrategier samt ett salutogent
perspektiv vid hälsa och ohälsa
2. beskriva och förklara symtom, patofysiologi, diagnos, vård och behandlingar vid vanligt
förekommande folksjukdomar
 
Moment 2
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
3. identifiera och redogöra för omvårdnad och egenvård vid långvarig ohälsa samt hur livsstil
och coping/hanteringsstrategier kan vara av betydelse för patienters livskvalitet
4. redogöra för symtom, diagnos, vård och behandling vid psykisk ohälsa samt utifrån

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=OMG502&revisionId=3841&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=OMG502&revisionId=4718&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=OMG502&revisionId=4941&lang=sv
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människors livsberättelser och levnadsvillkor beskriva och förklara vad begreppet
återhämtning kan innebära vid psykisk ohälsa
5. redogöra för och reflektera kring smärtanalys, vård och behandling vid smärta
6. identifiera och redogöra för omvårdnadsproblem, symtomlindring och teamarbete vid
palliativ vård
7. urskilja hur lidande och hopp beskrivs ur ett patientperspektiv

Kursens innehåll Moment 1
- salutogent perspektiv
- coping/hanteringsstrategier
- patient, närstående och vårdares perspektiv
- hjärtsjukdomar
- kärlsjukdomar
- andningsorganens sjukdomar
- cerebrovaskulära sjukdomar
- diabetes och tyreoideas sjukdomar
- tumörsjukdomar
- prevention
- klinisk kemi
- fältstudier inom kliniska verksamheter som berör folksjukdomar
- pedagogisk övning: muntlig redovisning
- metodövningar: a) blodtransfusion och blododling, b) sugning av luftvägar,
syrgasbehandling och skötsel av trakeostomi och c) centrala infarter
 
Moment 2
- omvårdnad vid långvariga sjukdomar/tillstånd
- coping, livsstil och livskvalitet vid långvariga sjukdomar/tillstånd
- empowerment och egenvård
- smärtfysiologi, smärtanalys, vård och behandling
- psykisk ohälsa
- nutrition, elimination och munhälsa
- professionsperspektiv
- palliativ vård
- lidande och hopp
- kris och sorg
- pedagogisk övning: muntlig redovisning
Metodövning: åtgärder inom hälso- och sjukvård vid dödsfall
- fältstudie: livsvandring

Undervisning Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, klinisk utbildning (7,5 hp) i form av fältstudier,
pedagogiska övningar och metodövningar.

Förkunskaper Genomgången kurs 1-4 i sjuksköterskeprogrammet.

Examinationsform Skriftliga och muntliga examinationer, individuellt och i grupp samt aktivt deltagande i
seminarier och klinisk undervisning 

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare 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 studievägledning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 5) i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0001   Moment 1: Individuell skriftlig examination
Folksjukdomar (Lärandemål 2)

7,5 hp Betyg: AF
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0002   Moment 1: Examinerande seminarier och
metodövningar (Lärandemål 1 och 2)

6 hp Betyg: UG

0004   Moment 2: Examinerande seminarier och
metodövningar (Lärandemål 3-7)

2 hp Betyg: UG

0005   Moment 2: Examinerande seminarium och
skriftlig inlämningsuppgift i grupp i Psykisk ohälsa
(Lärandemål 4)

2 hp Betyg: UV

0006   Moment 2: Examinerande seminarium och
skriftlig inlämningsuppgift i grupp i Hopp och lidande
(Lärandemål 7)

1,5 hp Betyg: UV

0007   Moment 2: Individuell skriftlig examination. Att
leva med långvarig ohälsa (Lärandemål 3-7)

3,5 hp Betyg: UV


