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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
1. bedöma omvårdnadsbehov, planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande omvårdnadsåtgärder utifrån enskilda individers behov
2. beskriva hälsoutvecklingen hos befolkningen nationellt samt förklara hur hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande insatser tillämpas på individ- och gruppnivå
3. bedöma omvårdnadsbehov, planera, genomföra och utvärdera den individuella
omvårdnaden av äldre människor
4. beskriva och förklara patofysiologi, symtom, diagnos, vård och behandling för vanligt
förekommande geriatriska sjukdomar
5. utifrån farmakokinetiska och farmakodynamiska principer förklara läkemedelsbehandling
av äldre, förklara varför vissa läkemedel är olämpliga till äldre och identifiera
läkemedelsrelaterade problem
6. bedöma omvårdnadsbehov, planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder för
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enskilda patienter med psykisk ohälsa
7. identifiera olika etiska problem i psykiatriska vårdsituationer och argumentera för olika
etiska ställningstaganden

Kursens innehåll - omvårdnadsproblem, omvårdnadsåtgärder och medicinsk behandling inom primärvården
- egenvård, hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsåtgärder
- lagar och författningar inom primärvård
- hemsjukvård, telefonrådgivning och mottagningsarbete
- ledning och vårdutveckling inom primärvård
- omvårdnadsproblem, omvårdnadsåtgärder och medicinsk behandling vid vanligt
förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
- nutritionsproblem hos äldre
- teori om åldrandet: gerotranscendens
- läkemedelsbehandling av äldre: farmakokinetik, farmakodynamik, biverkningar,
interaktioner och olämpliga läkemedel
- livsberättelser genom kvalitativ intervju
- ledning och vårdutveckling inom äldrevård
- lagar och författningar inom äldrevård
- omvårdnadsproblem, omvårdnadsåtgärder och medicinsk behandling inom psykiatri
- modell för etiska ställningstaganden
- ledning och vårdutveckling inom psykiatrisk verksamhet
- lagar och författningar inom psykiatrisk verksamhet
- bemötande av patienter och närstående inom psykiatrisk verksamhet
- samverkan med närstående inom psykiatrisk verksamhet

Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning, kliniska seminarier, föreläsning, seminarier

Förkunskaper Godkänd kurs 1-4 i sjuksköterskeprogrammet samt kurs 5 och 6 skall vara genomgångna

Examinationsform Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (halvtidsdiskussion och slutbedömning), examinerande
kliniska seminarier, examinerande seminarier, individuella skriftliga examinationsuppgifter,
individuell skriftlig tentamen

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 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.
 
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
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
en annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då utbildningsperioden och får
betyget underkänd.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 7) i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
1001   Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom
primärvård (lärandemål 1)

5,5 hp Betyg: UV

1002   Individuellt examinerade kliniska seminarier 0,5 hp Betyg: UG



Sida 3 

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. 

primärvård (lärandemål 1)

1003   Skriftlig individuell examinationsuppgift
primärvård (lärandemål 2)

1,5 hp Betyg: UV

1004   Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom
äldrevård (lärandemål 3)

5,5 hp Betyg: UV

1005   Individuellt examinerade kliniska seminarier
äldrevård (lärandemål 3)

0,5 hp Betyg: UG

1006   Individuellt examinerade seminarier
geriatrik/farmakologi (lärandemål 4, 5)

0,5 hp Betyg: UG

1007   Skriftlig individuell tentamen
geriatrik/farmakologi (lärandemål 4, 5)

1 hp Betyg: UV

1008   Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom
psykiatrisk vård (lärandemål 6)

5,5 hp Betyg: UV

1009   Individuellt examinerade kliniska seminarier
psykiatrisk vård (lärandemål 6)

0,5 hp Betyg: UG

1010   Skriftlig individuell examinationsuppgift
psykiatrisk vård (lärandemål 7)

1,5 hp Betyg: UV


