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Kursens mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• förklara normal metabolism och patofysiologi vid diabetes
• redogöra för kost- och näringslära relaterat till diabetessjukdom
• redogöra för diabeteskomplikationer avseende orsak, konsekvens och prevention
• identifiera och analysera egenvårdsbehov utifrån personens livssituation
• redogöra för betydelsen av nationella riktlinjer och styrdokument inom diabetesvård

Färdigheter och förmåga
• argumentera för olika behandlingsprinciper vid diabetes i förhållande till patienters 

livssituation
• planera, genomföra och utvärdera personcentrerade vårdhandlingar som stöd för 

patientens lärande och egenvård
• bedöma behov av samt tillämpa förskrivning av hjälpmedel vid diabetes

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över diabetessjuksköterskans roll och samordning inom diabetesvården 

internt såväl som externt
• värdera erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap som grund för evidensbaserad 

vård och behandling
• reflektera över diabetessjukdomens komplexitet i förhållande till biologiska, sociala, 

psykologiska och kulturella aspekter

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt 
kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker i form av 1) salstentamen (4 hp), 2) individuell muntlig presentation vid 
seminarium (2 hp), 3) individuell skriftlig hemtentamen (6 hp) och individuell skriftlig 
inlämningsuppgift (3hp) samt 4) obligatoriska workshops.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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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.

Överlappar annan kurs
ODB300

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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