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Fördjupningsnivå

C (61–70 p)

Kurskod

6SV16C

Ämne

Omvårdnadsvetenskap/OMA

Utbildningsområde

Vård

Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 16) i sjuksköterskeprogrammet.

Syfte
Kursens syfte är att studenten skall förvärva fördjupande kunskaper i specifik omvårdnad för
att som legitimerad sjuksköterska självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad
utifrån en helhetssyn som är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och
med beaktande av ett etiskt förhållningssätt.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillämpning av omvårdnadsprocessen inom somatisk vård och dokumentation av
omvårdnadsarbetet
Specifik omvårdnad inom medicinsk, kirurgisk och onkologisk vård samt akutsjukvård
Hälsobefrämjande omvårdnadsåtgärder
Utveckling av självkännedom och goda relationer till patienter och närstående
Etiska problem och analys för etiska ställningstaganden i omvårdnadsarbetet
Medicinsk teknik
Planering, ledning och samordning av professionella omvårdnadsarbetet samt teamarbete.
Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet
Författningar

Institutionen för vårdvetenskap
och sociologi

Arbetsformer
Föreläsningar, metodövningar, litteraturstudier samt kliniskt anpassade studieuppgifter,
individuellt och i grupp. Klinisk utbildning är förlagd till somatisk vård av medicinsk
alternativt kirurgisk karaktär samt akutsjukvård.

Närvaro
Obligatorisk närvaro vid metodövningar, muntliga redovisningar av studieuppgifter och
seminarier.

Kurslitteratur
Enligt separat litteraturförteckning.

Examination
Bedömning sker fortlöpande under den kliniska utbildningen, som avslutas med individuell
examination. Den kliniska examinationen sker genom individuella uppgifter och seminarier.
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 till kursens
genomförande, övriga hänvisas till nästkommande kurs. Student som inte blivit godkänd efter
dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studievägledning.
Student som underkänts i kliniska studier har rätt att genomgå förnyad utbildning en gång
inom berört verksamhetsområde. Student som är underkänd i kliniska studier hänvisas till
studievägledning.

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

Förkunskaper
För att få påbörja kurs 16 fordras att kurserna 1-15 är godkända och kurserna 17 och 18 är
genomgångna.
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LITTERATURLISTA
Kurskod: 6SV16C

Specifik omvårdnad - Kliniska studier inom
medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C
Specific Nursing – Clinical education in medical/surgical nursing and
emergency care nursing, C
Fastställd av institutionsstyrelsen för vårdvetenskap och sociologi 2004-10-20,
senast reviderad 2007-03-14, 2008-03-26.
Gäller höstterminen 2008 (Vk06).

Obligatorisk litteratur
-

-

Henriksen, J-O. och Vetlesen A.J.(2001) Etik i arbete med människor.,
Studentlitteratur, Lund.

298 s

Benner, P., Tanner, C.A., Chesla, C.A., (1999). Expertkunnande i omvårdnad.
Omsorg, klinisk bedömning och etik. Lund: Studentlitteratur. (200/421)

200 s

-

Beck-Friis, B. & Strang, P. (1999) Palliativ medicin. Liber utbildning. Stockholm 150 s

-

Björkman, E. & Karlsson, K. (2001). Medicinsk teknik för sjuksköterskor.
Lund: Studentlitteratur. (120/170 s)

120 s

Ehnfors, M., Ehrenberg, A. och Thorell-Ekstrand, I. (1998). VIPS-boken.
Om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. FoU 48. Stockholm: Vårdförbundet. (100/351 s)

100 s

Eide, H. & Eide, T. (1996). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Relationsetik, samarbete och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur. (100/291)

100 s

-

-

-

Engqvist, A (2002). Förstånd och missförstånd: Samtalsmetodik för arbetslivet.
Stockholm: Prisma.
149 s

-

Ericson, E.& Ericson, T. (2002). Medicinska sjukdomar. Specifik omvårdnad Medicinsk behandling – Patofysiologi. Lund: Studentlitteratur (200/503 s)

200 s

Järhult, J., Offenbartl, K. (2006). Kirurgiboken. Stockholm: Hagmans förlag.
(100/752 s)

100 s

-
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-

-

Kihlgren, M. & Johansson, G. (2000). Sjuksköterskan, ledande och ledare inom
omvårdnad. Lund: Studentlitteratur
Kristoffersen, N.J. (red). (2005). Grundläggande omvårdnad. Del 1. Liber AB,
Stockholm. (Kap 5-6)

108 s

78 s

-

Lenner-Axelsson, B & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm:
Natur och kultur. 105/256 s.
105 s

-

Stövring, T., Stövring, J. (2000). Patientobservationer. Lund: Studentlitteratur.
(100/200)

100 s

-

Werner, M.& Strang, P(2003). Smärta och smärtbehandling. Liber AB, Falköping. 200 s

-

Wikström, J. (2006). Akutsjukvård. Kristianstad: Studentlitteratur (200/315 s)

-

Raadu, G(senaste upplaga). Författningsbok. Stockholm: Liber.

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