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Kursens mål
Syftet med kursen är att fokusera på de vårdvetenskapliga begreppen människa, hälsa, miljö, 
vårdande och lidande i relation till den äldre människans grundläggande omvårdnadsbehov 
och sjuksköterskans professionella omvårdnadsansvar.
 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• förklara åldersnormers påverkan på hälsa, ohälsa och vård
• förklara vårdvetenskapliga begrepp i relation till aktuell forskning och till vården för 

den äldre människan
• förklara vårdvetenskapliga begrepp i relation till sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

i vårdandet av den äldre människan
• redogöra för lagar, författningar och nationella riktlinjer i relation till 

sjuksköterskans profession
Färdighet och förmåga
• tillämpa vetenskaplig kunskap och omvårdnadsprocessen i det patientnära kliniska 

vårdarbetet med den äldre människan
• söka, kritiskt granska och bedöma vetenskaplig kunskap i vårdarbetet med den äldre 

människan
• identifiera den äldre människans grundläggande omvårdnadsbehov och resurser 

samt planera och genomföra grundläggande omvårdnadshandlingar i samverkan 
med denne

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över och argumentera för ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt i 

vårdandet av den äldre människan och dennes närstående
• reflektera över och motivera till ett normmedvetet vårdande i förhållandet till den 

äldre människan
• värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt kunskapsutveckling inom 

sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad i relation till den äldre människan
• reflektera över vårdandet av den äldre människan ur ett internationellt perspektiv

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
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Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 16 / A14)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom campusförlagd individuell klinisk examination, muntlig 
examination och individuell skriftlig inlämningsuppgift
Fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där måluppfyllelse i utvalda delar av 
bedömningsunderlaget ASSCE ska uppnås, färdighetsträning, situationsorienterad 
handledning, obligatoriska moment såsom artikelsökning samt seminarium i 
omvårdnadsprocessen utgör också underlag för betyg i kursen.
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
• Vårdvetenskapliga begrepp
• Den äldre människan
• Grundläggande omvårdnadsbehov
• Omvårdnadsprocessen och omvårdnadsdokumentation
• Kliniska färdigheter i munhälsa, nutrition, hud, aktivitet, elimination och 

orörlighetskomplikationer
• Normmedvetet vårdande
• Etiskt och personcentrerat förhållningssätt
• Styrdokument
• Patientnära VFU

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Antal tillfällen som en student ges möjlighet att genomföra VFU är begränsad till två (2).
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 
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funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
VFF101

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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