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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten
• kritiskt kunna granska och analysera aktuell forskning och styrdokument inom 

palliativ vård till äldre personer (1)
• kunna analysera och problematisera äldres död och döende med utgångspunkt i 

vetenskap och beprövad erfarenhet (2)
• kunna analysera och problematisera närståendes situation (3).

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten
• kunna använda ett personcentrerat palliativt förhållningssätt i relation till äldre 

personer med livshotande eller försvagande sjukdom (4)
• kunna kritiskt granska och värdera forskning inom aktuellt område för att kunna 

implementera detta i praxis (5)
• visa förmåga att medverka vid, och självständigt utföra undersökningar och 

behandlingar vid livets slut (6)
• kunna upprätta en omvårdnadsplan i samverkan med den äldre och dennes 

närstående (7)
• kunna handleda och undervisa studenter och medarbetare i geriatrisk omvårdnad 

och palliativ vård samt stödja och informera patient och närstående (8).
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten
• kunna analysera och reflektera över hur forskning inom omvårdnad till äldre kan 

tillämpas inom palliativ vård (9)
• kunna visa insikt om det vetenskapliga förhållningssättets betydelse för utveckling 

av kunskap inom palliativ vård (10).

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

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delprov 1 (1,5 hp) Styrdokument inom palliativ vård kopplat till äldre personer.
Aktivt deltagande i gruppdiskussion. Lärandemål 1, 2 och 3 examineras. Betygsgraderna
U och G tillämpas.
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Delprov 2 (1,5 hp) Undersökningar, omvårdnad och handledning inom palliativ vård.
Muntlig demonstration. Lärandemål 6, 7 och 8 examineras. Betygsgraderna U och G
tillämpas.
Delprov 3 (4,5 hp) Specialistsjuksköterskans roll vid vård till äldre personer. Individuell
skriftlig hemtentamen som även innefattar kritisk grankning av andra studenters
tentamen. Lärandemål 1-5, 9 och 10 examineras. Betygsgraderna A-F tillämpas. Betyg E-A
innebär att studenten är godkänd där E innebär att studenten har uppnått målen
tillfredsställande och A innebär att studenten uppnått målen med excellens. Betyg Fx
innebär otillräckligt. Examinationsuppgiften behöver kompletteras enligt lärares
instruktioner för att uppnå betyg E. Vid komplettering kan inte högre betyg än E
erhållas. Om betyg Fx kvarstår efter två kompletteringar utfärdas betyg F. Betyg F
innebär underkänt. Examinationsuppgiften har omfattande brister och en helt ny
examinationsuppgift krävs.
Sammanvägning av betyg för hela kursen:
För betyget E på hela kursen krävs minst betyget G på delprov 1 och 2 samt minst
betyg E på delprov 3.
För betyget D på hela kursen krävs minst betyget G på delprov 1 och 2 samt minst
betyg D på delprov 3.
För betyget C på hela kursen krävs minst betyget G på delprov 1 och 2 samt minst
betyg C på delprov 3.
För betyget B på hela kursen krävs minst betyget G på delprov 1 och 2 samt minst
betyg B på delprov 3.
För betyget A på hela kursen krävs minst betyget G på delprov 1 och 2 samt betyg A på
delprov 3.

Kursens innehåll
• Äldres död och döende samt stöd till närstående
• Forskning och styrdokument inom palliativ vård
• Personcentrerad palliativ vård
• Undersökningar, behandlingar och omvårdnad vid livets slut
• Planering av omvårdnad till äldre personer i livets slut
• Undervisning och handledning inom palliativ vård

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Svenska

Student antagen enligt denna kursplan äger rätt att examineras enligt densamma ett (1) år 
efter att kursplanen upphört att gälla, dvs. ersatts av en ny eller blivit nedlagd. För student 
som int

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).
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Nivå
Avancerad nivå

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

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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