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Kursens mål
Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och styrdokument med 

koppling till sjuksköterskans ansvarsområde inom astma och kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL)

• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete inom omvårdnadsarbetet gällande astma och KOL

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att i samråd med patient och närstående identifiera, bedöma, planera, 

genomföra och utvärdera samt dokumentera evidensbaserad omvårdnad och i 
förekommande fall i samråd med andra yrkeskategorier gällande astma och KOL

• visa förmåga att tillämpa pedagogiska modeller för att handleda, undervisa, ge stöd 
för att stärka patientens delaktighet och egenvårdsinsatser gällande astma och KOL

• visa förmåga att initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad vid 
astma och KOL

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa ett professionellt förhållningssätt med respekt för patientens livsvärld 

beaktande mänskliga rättigheter
• värdera omvårdnadsarbetet gällande astma och KOL utifrån relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Två examinerande gruppseminarium med bedömning av muntlig individuell prestation samt 
individuell skriftlig och muntlig redovisning av ett förbättringsarbete inom omvårdnad vid 
astma/KOL.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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