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Fördjupningsnivå

C

Kurskod

6VKASC

Ämne

Omvårdnadsvetenskap/OMA

Utbildningsområde

Vård

Ingår som valbar kurs (kurs 17) i sjuksköterskeprogrammet.

Syfte
Kursens syfte är att studenten skall förvärva fördjupade kunskaper
- inom akutsjukvård för att kunna identifiera, bedöma och övervaka samt planera och
genomföra adekvata omvårdnadsåtgärder vid akuta sjukdomstillstånd och trauman hos
patienter i alla åldrar
- om reaktioner, beteenden, copingstrategier vid akuta sjukdomstillstånd och/ eller trauma
för att kunna identifiera, bedöma och planera patientens och anhörigas behov av
stödåtgärder.

Innehåll
Kursen belyser allmänsjuksköterskans specifika omvårdnad av patient och anhöriga vid
akuta sjukdomstillstånd och skador.
•
•
•
•
•

Initialt omhändertagande prehospitalt och på sjukhus vid akuta sjukdomstillstånd och
trauman
Bedömning vid akuta sjukdomstillstånd och trauman
Specifik omvårdnad vid svikt i vitala funktioner: respiration, cirkulation, och neurologi
Övervakning och monitorering
Psykosociala aspekter vid bemötande av patienter och deras anhöriga i samband med akut
sjudom och/eller trauma
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Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och metodövningar

Närvaro
Närvaro gäller vid alla kurstillfällen som är bedömnings- eller examinationsgrundande eller
har ett innehåll som inte går att inhämta via litteratur.

Kurslitteratur
Enligt separat litteraturförteckning.

Examination
Bedömning av studieprestationer som ligger till grund för det individuella betyget görs genom
dels obligatoriska studieuppgifter, dels praktisk individuell examination.
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.

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

Förkunskaper
För att få påbörja kurs 17 fordras att kurserna 1-12, 13 B och 14 är godkända.
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Fastställd av institutionsstyrelsen för vårdvetenskap och sociologi 2006-01-25, reviderad
2008-05-28
Gäller höstterminen 2009 (vk07).

Obligatorisk litteratur
-

Larsson A, Lindqvist B, Norgren S. (red.). (2005). Akut pediatrik. Liber: Stockholm AB.
200/352 s.

-

Persson, J., Stagmo, M. (2007) Perssons Kardiologi. Hjärtsjukdomar hos vuxna.
(6:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 150/260 s.

-

Persson, T (1995). Att möta människor i kris - om kristeori och kristillstånd.
Studentlitteratur, Lund. 68 s.

-

Renck, H. (red.). (2003). Svikt av vitala funktioner. (4:e rev uppl.). Torekov:
ANIVA-förlag. 200/487 s.

-

Wikström J. (2006). Akutsjukvård. Handläggning av patienter med akut sjukdom eller
skada. Lund: Studentlitteratur. 324 s.

Referenslitteratur
-

Lennquist, S. (red). (2007). Traumatologi. Stockholm. Liber AB.

-

Järhult J., & Offenbarth K. (2006). Kirurgiboken. Stockholm. Hagmans.

- Blommengren, A - Ohlgren, B. (red.). (2007). Neurokirurgisk vård. Lund.
Studentlitteratur.
- Grefberg, N., Johansson, L.G. (2003/2007). Medicinboken. Stockholm, Liber.
-

Läkemedelsboken 2007/2008. Apoteksbolaget.
Finns i fulltext. Åtkomst 2008-01-10; http://www.apoteket.se/rd/d/2985

Övrig litteratur
Vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur tillkommer.
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