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Omvårdnad vid somatisk ohälsa, 15 hp
Nursing in physical ill-health, 15 HE credits 
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Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller från: H18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• att identifiera, planera, åtgärda, utvärdera och dokumentera patientens omvårdnad 

med särskilt fokus på den sköra äldre patientens omfattande vårdbehov
Färdighet och förmåga
• tillämpa kunskap om teorier inom omvårdnad, etik och kommunikation
• tillämpa författningar gällande patientsäkerhet och kvalitet i vårdandet
• tillämpa läkemedelsberäkning
• tillämpa normmedveten omvårdnad baserad på vetenskaplig kunskap och etiska 

aspekter
• hantera läkemedel och medicinskteknisk utrustning utifrån gällande föreskrifter
• genomföra undersökningar och behandlingar inom ramen för sjuksköterskans arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• skapa en förtroendefull relation till patient och närstående samt reflektera 

överinteraktionen mellan patient, närstående och vårdpersonal
• argumentera för kvalitetsförbättrande omvårdnadsåtgärder
• värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt kunskapsutveckling 

inomsjuksköterskans kompetensområde omvårdnad i relation till personer med 
somatisk ohälsa.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
VFA120-Vårdandets fundament och vetenskapsteori I och
AFA100-Anatomi och fysiologi och
VFF100-Vårdandets fundament del II med fokus på den äldre människan och
FMK101-Farmakologi eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inklusive klinisk 
examination och obligatorisk situationsorienterad handledning, samt examinerande 
seminarium och en skriftlig salstentamen i läkemedelsberäkning II.
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se)

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

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. Studenten har möjlighet att genomföra examinationsmomentet i 
den praktiska delen (VFU) två gånger, ett ordinarie examinationstillfälle samt ett 
omtentamenstillfälle.

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
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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