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Kursens mål
Syftet med kursen är att öka sjuksköterskans handlingsberedskap i akuta vårdsituationer.

Kunskap och förståelse
• Beskriva och förklara sambandet mellan akuta sjukdomars symtom och förlopp samt 

patofysiologiska förändringar
• Analysera och förklara sambandet mellan patienters symtom, undersökningar och 

val av omvårdnad och behandling
Färdighet och förmågor
• Identifiera, bedöma och genomföra evidensbaserade vårdåtgärder hos kritiskt sjuka 

patienter
• Identifiera och bedöma patienters tillstånd i akuta situationer samt identifiera 

relevanta vårdåtgärder utifrån aktuella nationella behandlingsprogram
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Reflektera över och förklara samband mellan patienters symtom, undersökningar 

och val av omvårdnad och behandling i relation till olika normer
• Reflektera över och kritiskt granska det egna förhållningssättet i det akuta 

omhändertagandet
• Värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt kunskapsutveckling inom 

akutsjukvård

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 45 högskolepoäng (hp) i omvårdnad samt 15 hp i medicinsk 
vetenskap inom Sjuksköterskeprogrammet.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examinerande moment utgörs av en praktisk individuell tillämpningsövning, en skriftlig 
individuell salstentamen och en individuell redovisning i artikelseminarium.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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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
• Akuta buksmärtor
• Akuta infektionstillstånd
• Akut omhändertagande av barn och vuxen enligt A-E
• Brännskador
• Kylskador
• Chocktillstånd
• Akut kardiologi
• Intoxikationer
• Ortopedisk akutsjukvård
• Traumatiska hjärnskador/organdonation
• Värdera egen säkerhet i akut situation
• Träning A-E via simulering på KLC
• Artikelseminarium sepsis
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