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Kursens mål
Syftet med kursen är att få kunskap om mikroorganismers och immunsystemets påverkan på 
hälsa och ohälsa i relation till personcentrerad- och normmedveten vård inom ramen för 
sjuksköterskans kompetens.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
• redogöra för olika mikroorganismers uppbyggnad
• redogöra och förklara för hur patogena mikroorganismer påverkar hälsa och ohälsa
• beskriva immunsystemets funktion och förklara dess betydelse för hälsa och ohälsa
• redogöra för betydelsen av följsamhet till vårdhygien
• redogöra för lagar och författningar relaterat till vårdhygien och smittskydd

Färdighet och förmåga
• planera, genomföra och utvärdera vårdtekniska moment tillsammans med fiktiv 

patient
• tillämpa basala hygienrutiner i det kliniska vårdarbetet
• använda vetenskaplig kunskap i vårdarbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera och argumentera över ett hållbart, personcentrerat och normmedvetet 

förhållningssätt i relation till mikroorganismers påverkan på hälsa och ohälsa
• reflektera över och diskutera mikroorganismers påverkan på hälsa och ohälsa i ett 

internationellt perspektiv
• värdera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetens 

i relation till mikrobiologi, immunologi och hygien.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 16 / A14)
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Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen samt campusförlagd individuell 
klinisk examination vid KLC. Prekliniskt test och deltagande vid undervisningstillfälle av 
vårdtekniskt moment är obligatoriskt inför varje individuellt kliniskt examinationstillfälle. 
Obligatoriska seminarier utgör även grund för betyg i kursen.

Kursens innehåll
• Antibiotika/ antibiotikaresistens
• Bakteriologi
• Blodsmitta
• Infektionssjukdomar
• Immunologi
• Kateterisering av urinblåsa
• Smittskydd
• Virologi
• Vårdhygien

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

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
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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