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Kursens mål
Syftet med kursen är att studenten ska få fördjupade kunskaper i omvårdnad inom 
vårdkontext i ett internationellt perspektiv
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
• redogöra för hur hälso- och sjukvård är organiserad i det land den 

verksamhetsförlagda utbildningen genomförs
• redogöra för och förklara aktuell sjukdomsepidemiologi och etiologi utifrån valt 

hälsoproblem i det land den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs
• redogöra för och förklara patientens omvårdnadsbehov i relation till symtom och 

aktuell diagnos

Färdighet och förmåga
• självständigt identifiera, bedöma och planera patientens behov av omvårdnad
• identifiera konsekvenser för patientvården i den praktiska vårdsituationen och 

relatera relevanta författningar, lagar och nationella riktlinjer
• analysera och argumentera för evidensbaserad vård relaterat till patientens situation, 

ur ett internationellt perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• identifiera eget behov av ytterligare kunskap inom omvårdnad i ett internationellt 

perspektiv
• självständigt kritiskt granska, värdera och reflektera över relevanta samhälleliga och 

etiska aspekter med särskilt beaktande av normer, personcentrering och de 
mänskliga rättigheterna i förhållande till den aktuella vårdsituationen

Behörighetskrav
Engelska 6/B på gymnasienivå eller motsvarande samt 60 hp inom huvudområdet 
vårdvetenskap eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i internationell 
kontext, inklusive individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig redovisning av de 
internationella kliniska erfarenheterna till sjuksköterskeprogrammet.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Engelska

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.

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
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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Kursens innehåll
• verksamhetsförlagd utbildning sjuksköterskearbete i annat land
• kunskap och förståelse om valt omvårdnadsområde i det land verksamhetsförlagd 

utbildning genomförs
• personcenterad vård, normer och mänskliga rättigheter
• sjukdomsepidemiologi och etiologi
• konsekvenser för patientvård i ett internationellt perspektiv
• styrdokument
• agenda 2030
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