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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för vårdvetenskapens utveckling samt dess centrala begrepp, teorier och 

värdegrund
• visa kunskap om omvårdnadsprocessen
• beskriva sjuksköterskans profession och arbetsfält
• tillägna sig grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska perspektiv

Färdighet och förmåga
 
• relatera omvårdnad till vårdvetenskapliga begrepp och teorier, etik och 

kommunikation, yrkesetiska koder och författningar
• tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt enligt forskningsprocessens steg

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
• reflektera över egen människosyn i relation till vårdvetenskapens centrala begrepp
• reflektera över maktrelaterade förhållanden och begrepp av relevans för 

professionen
• förhålla sig kritiskt reflekterande till olika vetenskapsteoretiska perspektiv
• visa ett vetenskapligt förhållningssätt vid kritisk granskning och bedömning av 

vetenskaplig text
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 

utveckla sin kompetens

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)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter varav en redovisas 
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muntligt under seminarium med opponent- och respondentskap. Övriga examinerande 
moment är två muntliga gruppredovisningar i seminarieform. Fullgjord verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) utgör också underlag för betyg i kursen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: 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 patientens förtroende för vården riskerar att skadas. När VFU avbryts 
på detta sätt innebär det att studenten underkänns och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I 
sådana fall ska en individuell 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 VFU är begränsat till två (2).

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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