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Fördjupningsnivå

C (56-60 p)

Kurskod

6SV14C

Ämne

Omvårdnadsvetenskap/OMA

Utbildningsområde

Vård

Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 14), i sjuksköterskeprogrammet.

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin kunskap om teknikens, informationsteknikens
och ekonomiskt politiska ramars betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Syftet
är dessutom att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om informationsteknikens
styrka och svagheter. Vidare ska studenten utveckla förmågan att använda datorbaserade
dokumentationssystem inom hälso- och sjukvården, utveckla förmågan att producera
informationsmaterial med hjälp av datorstöd samt utveckla förmågan att kritiskt granska bl.a.
websidor med inriktning mot exempelvis medicinska åkommor och/eller specifik omvårdnad.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•

Teknikens inklusive informationsteknikens utveckling inom hälso- och sjukvården
Teknikens inklusive informationsteknikens påverkan på den kliniska verksamheten i
relation till ekonomiskt politiska ramar
Sårbarhet, säkerhet, sekretess, integritetsfrågor och etiska aspekter vid datoranvändning i
klinisk verksamhet
Metoder för dokumentation av patientens individuella vårdplan med hjälp av
datorstöd
Utformning av informationsmaterial
Kritisk granskning av websidor med inriktning mot exempelvis medicinska åkommor
och/eller specifik omvårdnad
Arbetsrätt, arbetsmiljö och jämställdhet
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Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer/metodövningar, seminarier samt
studieuppgifter som bearbetas enskilt eller i grupp.

Närvaro
Vid redovisning av studieuppgifter samt vid seminarier gäller obligatorisk närvaro.

Kurslitteratur
Enligt separat litteraturförteckning.

Examination
Skriftlig och muntlig examination, enskilt och i grupp. För godkänt krävs också att de
obligatoriska moment som ingår i kursen nöjaktigt har genomförts.
För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fem examinationstillfällen. Tre examinationstillfällen (ordinarie
examinationstillfället och de följande två examinationstillfällena) ges i anslutning i kursens
genomförande, övriga hänvisas till nästkommande kurs. Student som inte blivit godkänd efter
dessa tre examinationstillfällena hänvisas till studievägledning.

Betyg
Betygsskalan är tvågradig och består av Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Förkunskaper
För att få påbörja kurs 14 fordras att kurserna 1-11 är godkända och kurserna 12 och 13 är
genomgångna.
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LITTERATURLISTA
Kurskod: 6SV14C

Specifik omvårdnad med inriktning mot
omvårdnadsinformatik, C
Specific Nursing with focus on nursing informatics, C
Fastställd av institutionsstyrelsen för vårdvetenskap och sociologi 2004-03-17,
reviderad 2004-12-01, 2005-11-30.
Gäller höstterminen 2008 (hk06).

Obligatorisk litteratur
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Collste, G. 1993. Etik i datasamhället. Carlsson Bokförlag, Stockholm. 190 s.

-

Ehnfors, M., Ehrenberg, A. och Thorell-Ekstrand, I. 1998. VIPS-boken. Om en
forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. FoUrapport 48, Vårdförbundet. Stockholm. 200 s.

-

Ruland, C. 2002. Vårdinformatik. Natur och kultur, Stockholm. 285 s

-

Strömberg, H. 2004. Sjukvårdens industrialisering : mellan curing and caring –
sjuksköterskearbetets omvandling. Umeå universitet. Print & Media. 287 s

-

Sågänger, J. och Utbult, M., 1998. Vårdkedjan och informationstekniken.
Erfarenheter av datorstöd för sjukvårdens informationsfloder. Teledok 188 s.

Övrig litteratur
Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur kan tillkomma/tillkommer.
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