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Kursens mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om barns utveckling och sjuka barns 
behov för att kunna vårda barn i olika kontext.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• beskriva barns utveckling
• redogöra för barns behov och upplevelse vid sjukdom
• redogöra för barns rättigheter i samband med vård vid sjukdom utifrån gällande 

nationella styrdokument
Färdighet och förmåga
• identifiera, bedöma, åtgärda och utvärdera sjuka barns omvårdnadsbehov genom ett 

arbetsintegrerat lärande
• tillämpa omvårdnad med beaktande av barns integritet, värdighet och säkerhet
• tillämpa ett kommunikativt och etiskt förhållningssätt i omvårdnad av barn i olika 

åldrar och deras vårdnadshavare
Värderingförmåga och förhållningssätt
• värdera och reflektera över innebörden i ett etiskt och normkritiskt förhållningssätt i 

relation till sjuka barn och deras vårdnadshavare
• reflektera över betydelsen av evidensbaserad kunskap vid vård av sjuka barn
• Identifiera sin kunskap inom barnsjukvård i relation till sjuka barns behov samt 

behov av ytterligare kunskap för fortlöpande kompetensutveckling

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

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift baserad på fältstudie, 
individuell muntlig examination samt examinerande seminarium med redovisning i grupp.
Obligatoriskt seminarium och fullgjorda fältstudier (VFU) utgör också underlag för betyg i 
kursen.

Kursens innehåll
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Kursens huvudsakliga innehåll
• barns utveckling
• barns reaktioner på sjukdom, vård och behandling
• etiskt förhållningssätt
• normmedvetet vårdande
• hälsa/ohälsa
• kommunikation
• läkemedelshantering till barn och ungdomar
• specifika omvårdnadsproblem
• möten med sjuka barn och deras familjer
• portfoliometoden
• personcentrerad vård i denna kurs fokuserar på familjecentrerad omvårdnad
• lagar och riktlinjer relaterat till barnsjukvård

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).
I kursen ingår VFU i form av fältstudier.
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 
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.

Nivå
Grundnivå

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