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Utbildningsområde Vårdområdet 80.0 %
Medicinska området 20.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. utifrån omvårdnadsprocessen och ett personcentrerat förhållningssätt diskutera
hälsofrämjande och förebyggande vård med utgångspunkt i upplevda kliniska händelser
2. utifrån omvårdnadsprocessen och ett personcentrerat förhållningssätt diskutera vård för
patienter inom psykiatrisk vård med utgångspunkt i upplevda kliniska händelser
3. reflektera över författningar av särskild relevans för psykiatrisk vård samt reflektera över
utvalda patientfall och situationer

Kursens innehåll -omvårdnadsproblem, omvårdnadsåtgärder och medicinsk behandling inom primärvården
-egenvård, hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsåtgärder
-fältstudier inom primärvård
-omvårdnadsproblem, omvårdnadsåtgärder och medicinsk behandling inom psykiatri
-bemötande av patienter och närstående inom psykiatri
-fältstudier inom psykiatri
-författningar relevanta inom psykiatrisk vård

Undervisning Litteraturstudier, seminarier och klinisk utbildning i form av fältstudier.
 
I kursen ingår 6 hp klinisk utbildning i form av fältstudier. 



Sida 2 

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. 

Förkunskaper Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av
Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor samt
godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för
grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Examinationsform Seminarium, individuell bedömning.

Betyg Godkänd och Underkänd

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 seminariernas genomförande och bedömning krävs närvaro under den kliniska
utbildningen i den utsträckning som anges i studiehandledningen.
 
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor med
utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Seminarium, individuell bedömning (lärandemål
1)

3 hp Betyg: UG

0020   Seminarium, individuell bedömning (lärandemål
2,3)

3 hp Betyg: UG


