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Krav på förkunskaper
Se Utbildningsplan 2015-04-22 SSH16 för sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets
Högskola.
Kursbeskrivning
Kursen ger en fördjupning i omvårdnadens komplexitet där fokus ligger på studentens
självständighet. Studenten kommer i kursen att få utveckla fördjupade teoretiska och
färdighetsbaserade kunskaper för sjuksköterskeprofessionen. Vidare ges studenten möjlighet
att utveckla förbättringskunskaper relaterat till omvårdnad ur ett jämlikhets- och
hållbarhetsperspektiv, lokalt såväl som globalt. Kursens teoretiska del omfattar 6 hp, därtill
ingår 9 hp verksamhetsförlagd utbildning.
Lärandemål
Efter kursen ska studenten kunna:

1. Förklara och analysera etiologi, patofysiologi, vård och behandling vid komplexa
sjukdomstillstånd och samsjuklighet.
2. Förklara och analysera farmakologisk behandling (hantering, interaktioner,
administrering, verkningsmekanismer och biverkningar) i relation till komplexa
sjukdomstillstånd.
3. Visa förmåga att självständigt kunna upprätta och genomföra en personcentrerad och
evidensbaserad omvårdnadsplan enligt omvårdnadsprocessen vid komplexa
omvårdnadsbehov.
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4. I samarbete med andra professioner visa självständighet i att planera, leda, samordna
och utvärdera ett patientsäkert omvårdnadsarbete.
5. Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patient och närstående i
etiskt komplexa situationer med hänsyn till mänskliga rättigheter.
6. Tillämpa olika pedagogiska metoder för att informera, utbilda och handleda patienter,
närstående, medarbetare och/eller studenter.
7. Sammanfatta rådande kunskapsläge och utforma ett innovativt förbättringsarbete inom
omvårdnad, motivera och argumentera utifrån ett jämlikt- och jämställt samt hållbart
perspektiv, lokalt såväl som globalt.

Innehåll
Omvårdnad
Etik
Evidensbaserad vård
Förbättringskunskap
Global omvårdnad
Globala målen och Agenda 2030
Interprofessionellt lärande och samarbete
Jämlik- och jämställd vård
Ledarskap
Mänskliga rättigheter
Omvårdnad vid komplexa sjukdomstillstånd (se innehåll under medicin)
Omvårdnadsprocessen
Patientsäkerhet
Pedagogik
Personcentrerad vård
Medicin
Etiologi, patofysiologi, vård och behandling vid:
Bröst-, prostata-, lung- och colon-rektalcancer
Demenssjukdomar
Depressionssjukdomar
KOL
Koronart syndrom
Kronisk hjärtsvikt
Långvariga smärttillstånd
Metabolt syndrom (Diabetes typ II, Hyperlipidemi, Hypertoni, Obesitas)
Palliativ vård
Pneumoni
Sepsis
Stroke
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Lärandeaktiviteter
Kursen innehåller: självstudier, föreläsningar, seminarier, grupparbeten och
verksamhetsförlagd utbildning.
Examination
De examinationer som ingår i kursen är följande:
Examination av VFU 9 hp (OM 7,5 hp, MED 1,5 hp), lärandemål 1-6. Betyg: underkänd (U)
eller godkänd (G). Obligatoriska moment relaterade till examinationen: Seminarium om
etik/ledarskap/patientsäkerhet i klinisk verksamhet.
Skriftlig tentamen 3 hp (OM 1,5 hp, MED 1,5 hp), lärandemål 1-3. Betyg: underkänd (U),
godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
Gruppexamination 3 hp (OM 3 hp), lärandemål 7. Betyg: underkänd (U) eller godkänd (G).
Formerna för att bedöma studenternas prestation är enligt följande:
För godkänd (G) kurs krävs betyget godkänt (G) på samtliga examinationer samt deltagande
vid obligatoriskt seminarium.
För väl godkänd (VG) kurs krävs betyget godkänd (G) på VFU, deltagande vid obligatoriskt
seminarium, gruppexamination samt betyget väl godkänd (VG) på skriftlig tentamen.
För betygskriterier hänvisas till studiehandledningen i Canvas.
Student som underkänts vid examination erbjuds förnyad examination. För mer information se
Riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola (Dnr 19/2017).
Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjudes ett (1) nytt tillfälle
inom ramen för respektive kurs. Se Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning vid Röda
Korsets Högskola (Dnr 72/2016).
Kursansvarig/modulansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska
utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen
eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten
slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den
studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
Examinator kan bevilja alternativ examinationsform för våra program på grund- och avancerad
nivå för student med funktionsvariation som beviljats kompensatoriskt, pedagogiskt stöd för
sina studier.
Övergångsbestämmelser
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteratur förändras
väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet
respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.
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Kurslitteratur
Se bilaga: T6 H16008 Kurslitteratur Fördjupning i omvårdnad och förbättringskunskap 15 hp
(vt22)
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