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Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna
Kunskap och förståelse
•
redogöra och argumentera för medicinsk behandling och omvårdnad utifrån teorier,
modeller och aktuella styrdokument, med relevans för specialistsjuksköterskans
funktion inom intensivvård
•
redogöra för och förklara komplexa anatomiska och fysiologiska förhållanden med
relevans för patienter med svikt i vitala funktioner
•
förklara farmakokinetik farmakodynamik, kontraindikationer, dosering,
interaktioner och biverkningar för vanligt förekommande läkemedel inom
intensivvård
•
med hjälp av bedömningsinstrument redogöra för observationer och bedömningar av
såväl medicinska behov som omvårdnadsbehov hos patient med svikt i vitala
funktioner
•
redogöra för fysikaliska förhållanden och effekter vid användandet av
medicinteknisk apparatur
•
redogöra för smittorisker och säkerhetsaspekter i handhavandet av medicinteknisk
apparatur
•
redogöra för kommunikationens betydelse inom intensivvård
•
identifiera evidensbaserad kunskap inom intensivvård
Färdighet och förmåga
•
att initiera, och med hjälp av bedömningsinstrument identifiera, analysera,
genomföra och dokumentera kliniska observationer och bedömningar
•
identifiera behov av medicinska åtgärder och omvårdnadsbehov hos patient med
svikt i vitala funktioner
•
planera, leda, samordna och utvärdera vård och omvårdnad samt initiera och
självständigt utföra relevanta åtgärder
•
tillämpa relevanta standardiserade kommunikationsmodeller i teamarbetet inom
intensivvård
•
på ett aseptiskt och patientsäkert sätt ansvara för och genomföra medicinska
åtgärder och omvårdnad
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
kritiskt granska och värdera hur normer, människosyn, vårdfilosofi och etiska
ställningstaganden påverkar vården av patienten inom intensivvård
•
värdera och reflektera över eget behov av kunskap och kompetens, relaterat till
specialistsjuksköterskans funktion inom intensivvård
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•

värdera och reflektera över det egna arbetsintegrerade lärandet i förhållande till en
hållbar professionell utveckling som specialistsjuksköterska inom intensivvård

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen med
huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift, klinisk examination,
obligatoriska moment, seminarier samt skriftlig salstentamen.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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.
Viss del av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), kan ske som färdighetsträning på kliniskt
lärandecentrum. Delar av VFU kan även förekomma på natten.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarar 7,5 hp.
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.

Nivå
Avancerad nivå
Successiv fördjupning
A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Huvudområde(n)
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Kursens innehåll
•
Allmän farmakologi
•
Anatomi
•
Arbetsintegrerat lärande
•
Bedömningsinstrument
•
Cirkulation
•
Etik
•
Evidens
•
Fysiologi
•
Generella och specifika läkemedel
•
Handlingsberedskap
•
Hygien
•
Kommunikation
•
Kliniska observationer och bedömningar
•
Kritiskt sjuk patient
•
Lagar och författningar
•
Läkemedelshantering
•
Läkemedelsberäkning
•
Medicinsk teknik
•
Nervsystemet
•
Njurar och urinvägar
•
Normer
•
Patientsäkerhet
•
Patofysiologi
•
Pre- och postoperativ vård
•
Pro-Act (A-E)
•
Respiration
•
Samarbete, samverkan, samordning
•
Smittorisk
•
Specialistsjuksköterskans funktion
•
Specialistsjuksköterskans förhållningssätt
•
Sviktande vitala funktioner
•
Vårdfilosofi
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