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Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
•
förklara begrepp, modeller och teorier i relation till olika ohälsotillstånd hos barn
och ungdomar
•
redogöra och argumentera för metoder för avancerad bedömning, av komplexa
vårdbehov hos barn och ungdomar
•
redogöra för hur ohälsa och sjukdom kan påverka barns och ungdomars fysiska,
psykiska och sociala utveckling
•
analysera aktuell forskning för avancerad omvårdnad av barn med ohälsa, samt med
komplexa vårdbehov
•
redogöra för styrdokument relevanta för omvårdnad av barn och ungdomar, samt för
barnsjuksköterskans funktion
Färdighet och förmåga
•
i samverkan med barn och ungdomar, samt deras närstående, identifiera komplexa
vårdbehov, planera och upprätta omvårdnadsplan, samt genomföra och utvärdera
omvårdnaden
•
i samverkan med barn och ungdomar, och deras närstående, leda och samordna
omvårdnaden med ett pedagogiskt förhållningssätt
•
utföra undersökningar och behandlingar samt använda medicinteknisk utrustning
utifrån ett patientsäkert och etiskt förhållningssätt i vårdandet av barn och
ungdomar med komplexa vårdbehov
•
identifiera relevanta frågeställningar, samt analysera och hantera dessa i relation till
vårdandet av barn och ungdomar med komplexa vårdbehov, samt i livets slutskede
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
reflektera och värdera sitt professionella förhållningssätt samt identifera behovet av
egen kunskapsutveckling inom området
•
reflektera över hur arbetsintegrerat lärande kan leda till hållbart vårdande för barn
och ungdomar med komplexa vårdbehov
•
diskutera och värdera personcentrerad och familjefokuserad vård, samt beakta etiska
dilemman som kan uppstå i relation till barn och ungdomars rättigheter
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Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt
kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras individuellt genom klinisk examination, skriftliga inlämningsuppgifter,
seminarium samt närvaro vid obligatoriska moment. Ett av de obligatoriska momenten består
av flera delar där vissa delar utförs vid lärosätet, i KLC och en del utförs i klinisk verksamhet.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
VFU inom kursen utgörs av 7.5 hp.
Vid underkänt resultat på klinisk(a) examination(er) under VFU har studenten rätt till
förnyad VFU och klinisk(a) examination(er) vid ett (1) tillfälle.
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning
(VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter
och förhållningssätt att patienternas förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta
sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är
förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår
vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt
VFU-tillfälle på denna kurs.
Undervisning på engelska kan förekomma.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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Kursens innehåll
•
Mötet med det sjuka barnet
•
Att samtala med barn i olika åldrar
•
Barn och etik
•
Vanliga medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar
•
Barn med medfödda hjärtfel
•
Neonatologi
•
Att bedöma ett akut sjukt barn
•
Barn och läkemedel
•
Barn i livets slutskede
•
Barnsjuksköterskans funktion
•
Specialistsjuksköterskans pedagogiska roll
•
Familjecentrerad omvårdnad
•
Barncentrerad vård
•
Barnrättslagen
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