
KURSPLAN

Kurskod: KMB204

Klinisk medicin vid somatisk ohälsa, 22,5 hp
Clinical medicine and nursing in somatic illness, 22,5 HE credits 

____________________________________________________________________________
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Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller från: H21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursens syfte
Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper inom patofysiologi. Studenten 
skall tillägna sig kunskap om symtom, tecken, diagnos och medicinsk 
behandling såväl som specifik omvårdnad. I kursen ingår medicinsk-tekniska moment och 
akutsjukvård samt vanliga sjukdomstillstånd hos barn.
Kunskap och förståelse
• förklara patientens symtom och sjukförlopp utifrån patologiska/patofysiologiska 

förändringar vid somatisk ohälsa.
• förklara symtomvariation med betraktande kön, hereditet och människans alla åldrar
• visa kunskap om patientens livsstil som är av betydelse för hälsa och utvecklande av 

sjukdom.
• förklara samband mellan diagnostiska utredningar och patologiska/patofysiologiska 

förändringar
• förklara samband mellan patientens symtom och behandling såväl farmakologisk 

som övrig behandling
Färdigheter och förmåga
• identifiera och bedöma patientens tillstånd och behov vid ohälsa, sjukdom samt 

akuta och kritiska tillstånd, vid människans alla åldrar
• identifiera och förebygga komplikationer i samband med vård och behandling
• identifiera, planera, åtgärda, utvärdera och dokumentera patientens omvårdnad 

relaterat till egna resurser, behov samt risker
• hantera läkemedel och medicinsk-teknisk utrustning utifrån gällande föreskrifter och 

utifrån ett hållbart perspektiv
• tillämpa relevanta styrdokument och föreskrifter
• tillämpa personcentrerat och evidensbaserat förhållningssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över sjukdomars komplexitet utifrån ett normmedvetet och etiskt 

perspektiv
• värdera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling inom omvårdnad och klinisk 

medicin i relation till patienter med somatisk ohälsa utifrån arbetsintegrerat lärande

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
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AFA100-Anatomi och fysiologi och
VFA121-Vårdandets fundament och vetenskapsteori och
FAL100-Farmakologi och Läkemedelshantering och
VFP100-Vårdande med fokus på den äldre personen eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
• individuell skriftlig salstentamen,
• examinerande seminarier med redovisning i grupp, varav ett åtföljs av individuell 

digital examination
• examinerande caseseminarier med redovisning i grupp åtföljt av individuell digital 

examination
• individuell klinisk färdighetsexamination vid KLC.

Prekliniskt test och deltagande vid undervisningstillfälle av kliniska färdigheter är 
obligatoriskt inför varje individuellt kliniskt examinationstillfälle. Fullgjorda obligatoriska 
KLC-övningar samt fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör också underlag för 
betyg i kursen.

Omexamination i samband med seminarier kan ske i annan form beroende på antal studenter.

Kursens innehåll
• Patofysiologi vid olika sjukdomstillstånd
• Symtom, tecken, diagnos och behandling
• Specifik farmakologi vid olika diagnoser
• Specifik omvårdnad
• Smärta
• Basal näringslära och vätskebalans
• Barnsjukvård
• Akutsjukvård
• Tillämpningsövningar KLC
• VFU inom primärvård

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Antal tillfällen som en student ges möjlighet att genomföra VFU är begränsad till två (2).
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. Antal tillfällen som en student ges möjlighet att genomföra 
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praktisk kunskapskontroll är begränsat till två (2) och ges möjlighet att genomföra teoretisk 
kunskapskontroll är begränsat till två (2).

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
KMB203

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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