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Välkommen till kursen omvårdnad vid medicinska och kirurgiska 
sjukdomstillstånd! 

 
 
Välkommen till kursen omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd. Detta är 
den sista verksamhetsförlagda kursen i grundutbildningen till sjuksköterska. Dina teoretiska 
kunskaper, praktiska färdigheter och inhämtade erfarenheter från tidigare kurser är basen som 
du ska bygga vidare på mot din yrkesprofession. 
 
Omvårdnad är sjuksköterskans självständiga ansvarsområde där sjuksköterskan ska stödja och 
hjälpa en person som är sjuk och dennes närstående att leva ett gott dagligt liv trots sjukdom 
och/eller behandling. Omvårdnad syftar till att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom 
samt återställa och bevara hälsa. Detta innebär att främja läkande och välbefinnande hos en 
person som är sjuk och dennes närstående, underlätta ett liv med långvarig sjukdom, 
funktionsnedsättning och/eller lidande, samt ge möjlighet till en värdig död. 
 
Pedagogisk grundsyn 

 
 
Vår strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursen, vilket innebär att du 
utvecklar förståelse mellan innehållet i kursen och sjuksköterskans ansvarsområde. Ett 
djupinriktat lärande stimuleras av egenaktivitet, i utbyte och i interaktion med andra samt med 
anknytning till din egen kunskap och tidigare erfarenhet. I vår pedagogiska grundsyn ingår att 
visa respekt för den kunskap och erfarenhet var och en har med sig. Vidare att du som student 
själv tar ansvar för ditt lärande genom aktiv delaktighet i utbildning och inlärningsprocess. 
Vår syn på kunskap, kunskapsutveckling och lärande ska bygga på forskning om lärandet och 
bidra till en höjd kvalitet på undervisningen. I denna kurs sker lärande med hjälp av 
litteraturstudier, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning. Även 
kursens examinationer är inlärningstillfällen. Alla undervisningsformer och examinationer 
syftar till att stödja dig till ett djupinriktat lärande.  
 
Din roll är att ta ansvar för din egen inlärningsprocess genom bl.a. att formulera dina 
individuella inlärningsbehov och på vilket sätt du tänkt uppnå dessa, med hjälp av kursens 
mål och signerat underlag för bedömning av din yrkeskompetens från tidigare kurs i 
verksamhetsförlagd utbildning.  
 
Yrkeshandledarens roll är att vara ditt stöd i utvecklingen av yrkesrollen och yrkesmässiga 
frågor. Vidare innebär rollen att muntligt och skriftligt värdera din utveckling och insats i 
omvårdnadsarbetet samt förmåga att interagera med patienter och närstående.  
 
Huvudhandledarens roll är att utse yrkeshandledare till varje student och vara ett 
pedagogiskt stöd för dig och din handledare. Huvudhandledaren är också den första du bör 
vända dig till om det uppstår problem eller har frågor som rör din VFU.  
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Adjungerad klinisk adjunkt (AKA) är en legitimerad sjuksköterska som arbetar kliniskt och 
på del av sin tjänst arbetar som klinisk adjunkt på uppdrag av LTU. Kliniska adjunktens roll 
är att vara ett stöd för både dig som student och din handledare under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Din kliniska adjunkt stöttar dig att integrera teori med 
praktik genom reflektion och ansvarar även för att bedöma din utveckling och dina kunskaper 
och förmågor vid bedömningssamtal. För studenter utomläns samt Kiruna sjukhus så har 
lärare från LTU den examinerande rollen på VFU. 
 
Kursansvarig lärares roll är att skapa en inlärningsmiljö med klara mål och studieuppgifter, 
som stimulerar dig att vilja lära. Vidare innebär rollen som lärare att tillsammans med 
yrkeshandledare bidra till ett inlärningsklimat som präglas av öppenhet och en tillåtande 
attityd för olika åsikter, så att en trygghet skapas. 
 
Kursansvarig, lärare och föreläsare 
 
Examinator 
Birgitta Lindberg birgitta.lindberg@ltu.se biträdande professor sjuksköterskeprogrammet. 
Examinator i kursen.  
 
Kursansvarig:  
Ulrika Löfgren (ULLÖ) ulrika.lofgren@ltu.se Universitetsadjunkt 
Introducerar er i denna kurs och deltar vid seminarium samt examinerar verksamhetsförlagd 
utbildning och NKSE. 
 
Lärare: 
 
Carina Vikström (CAVI) carina.vikstrom@ltu.se Universitetsadjunkt 
Introducerar er i denna kurs och deltar vid seminarium samt examinerar verksamhetsförlagd 
utbildning och NKSE. 
 
Sara Larsson sara.larsson@ltu.se Universitetsadjunkt Undervisar i läkemedelsberäkning. 
 
Per Lindmark per.lindmark@ltu.se Ansvarar för HLR momentet. 
 
Kliniska adjunkter (akor):  
 
Denna termin saknar Kiruna AKA, där examineras studenter av lärare från LTU. 
 
Agneta Sandström karin.sandström@norrbotten.se Specialistsjuksköterska intensivvård samt 
adjungerad klinisk adjunkt på avd. 35, 62 och 46 Sunderby sjukhus. 
 
Sofie Matson sofie.matsson@norrbotten.se Sofie arbetar som leg. Sjuksköterska och 
adjungerad klinisk adjunkt på avd 61 och 63 Sunderby sjukhus. 
 
Elin Wennberg, elin.wennberg@norrbotten.se . Elin arbetar som Leg. sjuksköterska samt 
adjungerad klinisk adjunkt på Avd. 41, 42 och 43 Sunderby sjukhus. 
 

mailto:birgitta.lindberg@ltu.se
mailto:ulrika.lofgren@ltu.se
mailto:carina.vikstrom@ltu.se
mailto:sara.larsson@ltu.se
mailto:per.lindmark@ltu.se
mailto:karin.sandstr%C3%B6m@norrbotten.se
mailto:sofie.matsson@norrbotten.se
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Therese Nilsson, therese.a.nilsson@norrbotten.se  Therese arbetar som Leg. sjuksköterska samt 
adjungerad klinisk adjunkt på avd. 31 och 49 Sunderby sjukhus. 
 
Jennie Green jennie.green@norrbotten.se Jennie arbetar som Leg. Sjuksköterska och adjungerad 
klinisk adjunkt på avdelning 51, 52 och 53 Sunderby sjukhus. 
 
Åsa Engebro asa.engebro@norrbotten.se Åsa arbetar som leg. Sjuksköterska och adjungerad 
klinisk adjunkt på Gällivare sjukhus. 
 
Louise Karlsson louice.karlsson@norrbotten.se 0923-76235 Specialistsjuksköterska i palliativ 
vård på Kalix sjukhus samt adjungerad klinisk adjunkt på Kalix sjukhus. 
 
Marie-Louice Burman, marie-louise.burman@norrbotten.se. Marie- Louice arbetar som Leg. 
sjuksköterska samt adjungerad klinisk adjunkt på Piteå Älvdals sjukhus.  
 
Susanne Andersson, susanne.l.andersson@norrbotten.se. Susanne arbetar som Leg. sjuksköterska 
samt adjungerad klinisk adjunkt på Piteå Älvdals sjukhus. 

mailto:therese.a.nilsson@norrbotten.se
mailto:jennie.green@norrbotten.se
mailto:asa.engebro@norrbotten.se
mailto:louice.karlsson@norrbotten.se
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Kursens mål 

 
 
Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna: 
 

• ansvara för omvårdnad av patient och närstående  
• genomföra samtal/bedömningssamtal och med stöd av observations- och 

intervjumetodik identifiera och bedöma behov av omvårdnad som underlag för 
omvårdnadsplanering 

• planera, genomföra och värdera omvårdnadsinterventioner utifrån analyserade 
omvårdnadsbehov och/eller risker 

• bedöma behov av och ge individuell information och instruktion för egenvård 
utifrån analyserade omvårdnadsbehov och/eller risker  

• rapportera, utvärdera och dokumentera genomförd omvårdnad 
• utföra vanligt förekommande omvårdnadstekniker och kunna hantera vanligt 

förekommande medicin teknisk utrustning med säkerhet och aseptik för att tillgodose 
behovet av trygghet och välbefinnande 

• iordningställa och administrera läkemedel med kunnighet, omdöme och noggrannhet 

• tillämpa lagar och författningar inom sjuksköterskans ansvarsområde 
Efter genomgången kurs skall du kunna visa förmåga  

• att kunna ta del av en annan människas upplevelse av att vara sjuk och att vara 
närstående genom att lyssna på deras berättelser 

• att kunna tillämpa relationsetik och reflektera över dess betydelse i mötet med 
personer med sjukdom och deras närstående  

• att kunna föra ett handlingsetiskt resonemang vid val av omvårdnadsinterventioner   

• att kunna ha en arbetsledande roll i det egna omvårdnadsarbetet i samverkan med 
andra professioner 

 
Kursens innehåll 

 
• Omvårdnadsprocessen:  

Bedömning av behov av omvårdnad (tillämpning av intervju- observations- och 
samtalsmetodik), planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av 
omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående. 

• Omvårdnadsinterventioner 
• Undersökningar och behandlingar 
• Relations och handlingsetik 
• Läkemedelshantering och beräkning 
• Ledarskap i omvårdnad 
• Handledning av sjuksköterskestudent 
• Reflektion i grupp 
• Riktade studier inom närliggande specialiteter 
• Presentation av examensarbete 
• Aktuella lagar och författningar 
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Kursöversikt  

 
 
Vecka           Aktiviteter                           Uppgift/examination 
45 Måndag 2/11 
 
 
 
Onsdag 4/11 
Torsdag 5/11  
 
Fredag 6/11 

Kursintroduktion 
Undervisning 
läkemedelsberäkning 
 
Seminarium, pat.fall. 
HLR gr 1-4 
 
HLR gr 5-8 

 
 
 
Egna studier 
 
Studieuppgift inför VFU 
 
 
 

46 
 
Onsdag 11/11 kl 8-
12 

VFU verksamhetsförlagd 
utbildning 
 

Studieuppgift 1   
Presentation av studieportfölj 
NKSE tentamen 
 

47 
 
Tisdag 17/11 kl 9 
 

 
 
 

 
 
Tentamen 
läkemedelsberäkning 
 

48 
Onsdag 27/11 kl 13 
 

 
Redovisning av NKSE resultat 
och genomgång av tentamen 
via zoom 
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Kursens genomförande 
 

 
Introduktion 
Vid introduktionen klargörs de olika delarna i kursen. 
 
Resurstid 
Ett undervisningstillfälle med examinerande lärare inom läkemedelsräkning erbjuds. 
 
Seminarium  
Patientfall och dokumentation 
Förberedelse inför NKSE samt VFU genom arbete med patientfall. 
 
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
Fokus i denna kurs är att du under handledning skall träna dig i att självständigt kunna 
bedöma, planera, genomföra, utvärdera, leda och dokumentera den individuella omvårdnaden 
hos i förväg utvalda patienter och deras närstående. Du skall planera och genomföra 
omvårdnaden utifrån omvårdnadsprocessens samtliga steg. Under din VFU ska du tränas i att 
successivt ta dig an ett större ansvar och fler arbetsuppgifter. Detta skall mynna i att du i slutet 
av perioden självständigt skall kunna ha det fulla ansvaret för ett team/vårdlag av patienter 
som en nyfärdig sjusköterska förväntas ha i yrket. Att ha det fulla ansvaret innebär att, 
ansvara för leda och prioritera både basal och specifik omvårdnad, rimlighetsbedömning kring 
läkemedelshantering, ansvara för ronder, samordning med andra instanser, logistik kring 
patienters aktuella behandlingar/undersökningar samt inskrivning och förberedelser för 
hemgång. 
 
För att du som student ska utvecklas mot självständighet är det av stor betydelse att du redan 
första vecka på din VFU börjar förbereda dig mot självständighet. För att uppnå kursens mål 
är det av vikt att du som student har klart uttalade ansvarsområden gentemot din 
yrkeshandledare. D.v.s. att du har ”egna patienter” under handledarens ansvar. Det är viktigt 
att du som student sätter fokus på att förbereda dig för att uppnå självständighet. Detta medför 
en djupare kunskap om och förståelse för planerad och genomförd omvårdnad och medicinsk 
behandling. Dina verksamhetsförlagda studier skall omfatta minst 32 tim/vecka. Tid för 
litteraturstudier, tentamen och reflektion ligger utanför obligatorisk verksamhetsförlagd tid. 
 
Obs! Om du har arbetat eller vårdats vid ett sjukhus/vårdinrättning utomlands eller inom 
landet där okontrollerad smittspridning av MRSA/VRE har förekommit kan det åligga dig att 
lämna prov för dessa multiresistenta smittor innan du går ut på din VFU. Mer information om 
detta hittar du på Studentwebben under fliken VFU.  
 
Som sjuksköterska ska du basera ditt handlande på vetenskap och beprövad erfarenhet. Under 
din VFU och hela kursens gång förväntas du därför självständigt ta ansvar för att ta del 
av kurslitteraturen, samt annan litteratur som kan behövas för att kunna vårda de patienter 
du ansvarar för. Litteraturen är återkommande sedan tidigare kurser, där ansvarar du själv för 
att repetera de delar du själv bedömer utifrån dina egna behov samt beroende av vilken slags 
verksamhet du genomför din VFU i. 
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Syftet med alla studieuppgifter är att ge stöd till dig att uppnå kursens mål, dessa är därför 
obligatoriska 

 
Studieuppgifter inför VFU 
Seminarium patientfall 
Du kommer under kursintroduktionen bli indelad i grupp om 2-3 studenter och tilldelad ett 
patientfall som ni i gruppen skall lösa tillsammans under veckan. Gruppindelning gör ni i 
canvasrum. Uppgiften presenterar ni på seminariet 4/11. Ni börjar er presentation med att ge 
era kurskamrater en överrapportering enligt SBAR, i övrigt väljer ni själva hur ni presenterar 
patientfallet. Genom att ta del av varandras presentationer får ni kunskap om olika patientfall. 
Tänk därför på vilket pedagogiskt upplägg ni väljer att ha för att på bästa sätt dela med er av 
er kunskap kring patientfallet. Ta del av alla patientfall då det efter varje presentation kommer 
ges tid för reflektion och diskussion. 
 

Webutbildning Palliativ vård 
 
I canvas finns en webutbildning som ni gör enligt instruktioner och som registreras automatiskt 
när ni utfört den. Denna uppgift skall med fördel göras innan VFU för att ha användning av 
kunskapen. 
  

Studieuppgift 1 
Presentation av Studieportfölj. 
Bör ske under v.46 för din yrkeshandledare. Studieportföljen består av dina dokument från 
tidigare teorikurser och verksamhetsförlagda kurser som kursplan, studiehandledning, 
studieplan, intyg fältstudier och värderingsformulär.  
Du skall inför din VFU skriva ett personligt brev och skicka den till din aka och handledare. I 
det personliga brevetformulera dina individuella inlärningsbehov och hur du har tänkt 
uppnå dessa i en egen studieplan (dokument finns i Canvas). Grunden till planering av din 
studieplan ska utgå från kursens mål och signerat underlag för bedömning av din 
yrkeskompetens från tidigare kurser i verksamhetsförlagd utbildning.  

Skicka din individuella studieplan till din aka/examinerande lärare via mail senast 
andra veckan i vfu:n. Tillsammans med din yrkeshandledare planerar ni tillfällen för 
kontinuerlig feedback och handledning av din studieplan ”hur går du vidare?” Detta skall 
vara ett levande dokument under hela din VFU. 
Syftet med studieplanen är: 

- att du och din handledare skall kunna följa din utvecklingsprocess mot 
yrkesprofessionen  

- att den skall ligga till grund för din målformulering för att uppnå kursens mål 
- att de tidigare inlärda utgör basen för ny inlärning  
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Studieplanen är en viktig utgångspunkt vid bedömning av din yrkeskompetens då den speglar 
dina behov, dina utvecklingsområden samt dina styrkor. 
 
Studieuppgift 2 
Handledning. 
Du ska under din vfu vid lämpligt tillfälle handleda en student/-er, undersköterska alt. 
Undersköterskestudent eller övrig personal. Ni har frihet att välja i vilket sammanhang ni 
handleder, exempel på situationer är: basala hygienrutiner, nutrition-uträkning energibehov, 
sårvård, rutiner vid provtagning, injektionsteknik e t c. detta sker i samråd med er handledare och 
ni presenterar sedan denna uppgift vid bedömningssamtal för aka/lärare. 

Studieuppgift 3 
Presentation av examensarbete. 
Tillsammans med yrkeshandledare skall du planera in ett tillfälle för presentation av ditt 
examensarbete för personal på den avdelning där du gör din verksamhetsförlagda 
utbildning. I din presentation ska du belysa:  

• Syftet med studien 

• Betydelsen av denna kunskap för omvårdnaden 

• Resultatet av din analys 

• På vilket sätt detta resultat kan omsättas i omvårdnaden 
Presentationen avslutas med att du vid mitt- eller slutbedömningssamtal muntligen 
reflekterar över  

• Frågor och funderingar som framkom vid presentationen 

• Hur mottogs din presentation 

• Vilken erfarenhet tar du med dig 

 
Studieuppgift 4  
Reflektionsseminarium vid två tillfällen. 
Under din verksamhetsförlagda utbildning sker reflektion i grupp vid två tillfällen. För de 
studenter som gör sin VFU på sjukhus i Norrbotten kommer reflektion att ske tillsammans 
med klinisk adjunkt på sjukhuset där ni gör er VFU. Er kliniska adjunkt kommer att ta kontakt 
med er angående datum, tid och plats för denna reflektion. Ni har eget ansvar att närvara alt, 
kontakta er AKA/lärare vid problem med tid för reflektion.  
För studenter som gör sin VFU vid sjukhus utanför Norrbotten eller i Kiruna, sker reflektion i 
grupp tillsammans med kursansvarig, via zoom. Se information i canvas. För de studenter 
som deltar i reflektion via zoom är det ett krav delta med ljud och bild vid enskild dator samt 
att sitta ostört för att alla medverkande studenter ska kunna genomföra en trygg och givande 
reflektion.  
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Förberedelser och genomförande 
 Du kommer förberedd till reflektionstillfället med en upplevelse som du varit med om och 
som berört dig på ett eller annat sätt och efterlämnat en känsla av undran, irritation, glädje 
eller besvär. Berättelsen ska vara avpersonaliserad, vilket innebär att namn, sjukhus och orter 
ska utelämnas. Det är din upplevelse/förståelse av en omvårdnadssituation under din 
verksamhetsförlagda utbildning som skall presenteras. Det skall vara en berättelse som rör en 
patient/närstående eller vården kring denna person och där du har varit med i situationen. 
Läraren som leder gruppen ställer frågor till dig och dina studiekamrater, som skall stimulera 
er att reflektera över den upplevda situationen. För att åstadkomma detta är det viktigt att alla 
gruppmedlemmar lyssnar aktivt och att inte avbryta den som har ordet. Syftet med 
reflektionen är att du tillsammans med kurskamrater och lärare får tillfälle att reflektera över 
dina och andras tankar, känslor och handlingar. Inom gruppen ska råda total tystnadsplikt, 
vilket är en förutsättning för att hela gruppen ska uppleva trygghet.  

För godkänt seminarium krävs ett aktivt deltagande under hela seminariet. 
 

Studieuppgift 5  
 
Ni ska under er VFU utföra minst 2 strukturerade aktiviteter vecka 1 och 2 på er VFU. Dessa 
aktiviteter är utformade så de kan genomföras både teoretiskt och praktiskt. Ni väljer aktivitet 
utifrån ert inlärningsbehov. Ni ska självständigt genomföra dessa aktiviteter gärna tillsammans 
med studiekamrat och presentera resultatet för er handledare genom en kort reflektion. Vid 
bedömningssamtalen sker återkoppling huruvida aktiviteterna genomförts. 

 
Examination

 
 
Delexamination 1:  
Skriftlig individuell tentamen i läkemedelsberäkning 
Avser att säkerställa att du har kunskap och förmåga att iordningställa och administrera 
läkemedel på ett korrekt sätt. 
 
Krav för godkänd individuell läkemedelstentamen: G 

• Du ska ha besvarat 100 % av alla delar rätt. 
 
 
 
Delexamination 2: 
Bedömning av yrkeskompetens 
 
Bedömning av yrkeskompetens sker genom en halvtidsbedömning och en slutbedömning 
där teori skall integreras i en verklighetsanknuten omvårdnadssituation. För studenter på 
sjukhus i Norrbotten sker halvtids- och slutbedömning i trepart med student, handledare samt 
klinisk adjunkt. För studenter utanför Norrbotten sker denna bedömning med kursansvarig 
lärare. Ansvarig aka kommer att ta kontakt med dig för överenskommelse om tid för 
bedömningssamtal.  
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Förberedelse och genomförande av bedömningssamtal  
Bedömningssamtalet utgår från AssCe formuläret där du som student ansvarar för och 
argumenterar för din egen självskattning av färdigheter och förmågor utifrån konkreta 
patientsituationer. Som förberedelse för samtalen skall du skriva ner exempel på situationer 
som stödjer den egna skattningen och koppla dessa till relevant litteratur. Det ska tydligt 
framgå hur du integrerar teori och praktiskt handlande. Tid för samtalet, ca.2 timmar. 
Är inte samtalet förberett så kan samtalet avbrytas och ny tid bokas.  
Handledaren skall förbereda bedömningen genom att markera för varje faktor i ett eget 
formulär. I handledarens förberedelse ingår också att samla information och synpunkter från 
kollegor som handlett, haft kontakt med och sett dig som student i olika situationer under den 
verksamhetsförlagda utbildningsperioden. Handledaren ger sina synpunkter och anknyter till 
konkreta vårdsituationer, men först efter att du beskrivit dina. 
Aka/examinerande lärare bidrar med erfarenhet av bedömningssamtal och ansvarar för att 
lämna ett betygsförslag med grund i samtalet. Med ett objektivt synsätt och följdfrågor till 
studentens berättelse bedömer adjungerad klinisk adjunkt studentens kunskaper och förmågor.  
Vid halvtidsbedömningen görs en positionsbestämning över vidare inlärningsbehov utifrån 
kursen mål. Halvtidsbedömningen redovisas med en ring på skalan i formuläret. Vid 
slutbedömning görs summering färdigheter och förmågor genom att varje faktor bedömas 
med ett kryss på skalan. Se fullständig instruktion till AssCe-formuläret i Canvas. 
 

 
Nationell klinisk slutexamination (NKSE) 
Består av två delar, en teoretisk och en praktisk del.  
Den teoretiska delen (skriftlig tentamen) skrivs här vid LTU den 8/4. Tentamen sker på 
samma dag och tid för samtliga sjuksköterskestudenter i hela Sverige. Den teoretiska delen 
består av två delar. Delprov I: frågor utifrån två patientfall. Delprov II: läkemedelsfrågor 
utifrån patientfallen. Mer information på www.nkse.se samt vid kursstart. 
  
Den praktiska delen sker vid respektive VFU-placering efter utförd mittbedömning. Denna 
del innebär att du som student ansvarar för en patients omvårdnad under en 
förmiddag/eftermiddag (tre tim.). Efter utförd praktiskt moment sker det ett avslutande 
bedömningssamtal där student, bedömningsansvarig sjuksköterska och aka/examinator sätter 
sig ner och går igenom utförande av moment. Mer information på www.nkse.se samt vid 
kursstart. 
Krav för G på bedömning av yrkeskompetens: G 

• I bedömningsformuläret AssCe acceptabel måluppfyllelse på samtliga mål för kursen. 
För godkänd förmåga krävs att du utifrån din självskattning kan redogöra för val av 
handlingar i specifika omvårdnadssituationer och koppla ditt handlande till litteratur. 

• Godkänd nationell klinisk slutexamination (NKSE) 
 

Krav för VG på bedömning av yrkeskompetens: VG 

• I bedömningsformuläret AssCe stark måluppfyllelse på betydande majoritet av mål för 
kursen. För stark utvecklad förmåga fordras att du kan redogöra för, jämföra och 
kritiskt argumentera för val av handlingar med kopplingar till litteratur och etiskt 
resonemang.  

• Godkänd nationell klinisk slutexamination (NKSE) 
 

http://www.nkse.se/
http://www.nkse.se/
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Krav för Godkänd kurs: G 

• Godkända studieuppgifter  
• Godkänd tentamen i läkemedelsberäkning  
• I bedömningsformuläret AssCe acceptabel måluppfyllelse på samtliga mål för kursen 
• Godkänd nationell klinisk slutexamination (teoretisk och praktisk del) 
 

Krav för Väl Godkänd kurs: VG 
• Godkända studieuppgifter  
• Godkänd tentamen i läkemedelsberäkning vid första tentamenstillfället 
• I bedömningsformuläret AssCe stark måluppfyllelse på samtliga mål för kursen 
• Godkänd nationell klinisk slutexamination vid första tillfället, både teoretisk och 

praktisk del  
 
 
 

Utvärdering  
 

 
Dina synpunkter är viktiga för att kursen ska kunna utvecklas och det är därför mycket 
värdefullt att du lämnar in en utvärdering på kursen. Kursen utvärderas via EvaSys.  
Utvärdering av kursen sker muntligt och skriftligt. Muntlig utvärdering av kursens upplägg 
och inlärningsmiljön i din verksamhetsförlagda kurs genomförs under kursens sista vecka 
tillsammans med yrkeshandledare.  
Du är även välkommen att höra av dig med synpunkter på kursen löpande under kursens 
gång, via mail eller telefon.  

Lycka till!  
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Bilaga 1 
 

 
 

Strukturerade aktiviteter verksamhetsförlagd utbildning 
 
           Aktivitet: Undersökningar och behandlingar 

Träna undersökningar och behandlingar 
Utföra kontroller på samtliga patienter i den aktuella gruppen för dagen. Gå igenom hur/vilken metod 
man använder för att utföra kontrollerna. Kontroller avser i huvudsak blodtryck, saturation, puls, 
temperatur, andningsfrekvens, vätskebalans, längd och vikt. 
Efter detta går ni tillsammans igenom värdena och reflekterar över dessa: 

• Vad visar värdet? 
• Är värdet normalt eller avvikande? 
• Vad förväntas vara normalt värde för patienten? 
• Relatera värdena till diagnos och läkemedel? 
• Varför utförs dessa kontroller?  

 

             Aktivitet: Läkemedelshantering 
 
Träna läkemedelshantering och administrering 
 
Utifrån patientens läkemedelsordinationer kunna identifiera indikationer, risker, biverkningar och 
förebyggande åtgärder kopplade till läkemedel: 
 

• Undervisa patient i läkemedel som är ordinerade. 
• Har patienten vid behovs mediciner? Varför? När ges dessa? 
• Generell ordination vad är det och när använder man detta? 
• Synonympreparat, vad är det? Var finner du synonympreparat/utbytbara läkemedel? 
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Aktivitet: Undersökningar 
Träna undersökningar, kommunikation och undervisning 
Ni ska tillsammans ta blodtryck, puls, ortostatiskt blodtryck, EKG, och bladderscan. Ni går igenom 
tillsammans hur man utför dessa undersökningar (använd tillhörandeskriftlig instruktion vid behov), 
och vad man ska tänka på och utför undersökningen: 

• På vilka indikationer utförs undersökningen? 
• Vilken information ges av dig till patienten före och efter undersökningen (muntligt och 

skriftligt)? 
• Hur vet du att resultat är normalt eller avvikande? 
• Troliga orsaker till avvikelse? var hittar du kunskapsfakta? 
• Hur och när används infusionspump? 

Aktivitet: Dokumentation epikris  
Träna omvårdnadsprocessen-dokumentation, epikris 
Utför en fullständig utskrivning och skriv epikris. Samla den information som krävs som underlag för 
att skriva ut patienten: 

• Vilka förberedelser behöver utföras före utskrivning? 
• Utforma epikris med insikt om mottagarens behov av information om patient. Ex. hemsjukvård, 

distriktsjuksköterska…. 

Aktivitet: Behandlingar  
           Träna behandlingar  

Blodtransfusion: ta fram kunskapsunderlag kring behandlingen och dess förberedelser, gå igenom hur 
man utför dessa och vad man tänker på:  
• Vilka prover ska genomföras inför blodtransfusion? Vad är ett bastest/MG-test?  
• På vilka indikationer utförs behandlingen?  
• Vilken information/undervisning ges av dig till patienten före och efter behandlingen?  
 
Aktivitet: Undersökningar 
Träna undersökningar 
Ni ska tillsammans ta fram kunskapsunderlag kring undersökningarna och dess förberedelser som är 
vanligt förekommande i din verksamhet: 

 
• Lungröntgen 
• CT-lungor, buk och skalle 
• Gastroskopi 
• Koloskopi 
• Bronkoskopi 
• Flebografi 
• Ultraljud-lever, galla, pancreas, hjärta 

Strukturera upp information/undervisning/åtgärder som bör ges till patienten samt av vem, före och 
efter undersökning (ovan nämnda undersökningar, muntligt och skriftligt): 

• På vilka indikationer utförs undersökningen? 
• Hur vet du att resultatet är normalt eller avvikande? 
• Relatera symtom till undersökning och möjlig diagnos? 

 
Aktivitet: Akuta situationer 
Träna akuta situationer 
Vid akuta situationer är struktur och snabbhet avgörande. Om något akut skulle hända på 
avdelningen, vilka uppgifter bör utföras och i vilken ordning: 

• Indikationer (i vilka akuta situationer används akutvagn) 
• Gå igenom tillsammans, vad finns i akutvagnen och vad används det till 
• Gå igenom läkemedel som finns i akutvagnen, när används vad, vem ordinerar, vem 

administrerar? 
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Aktivitet: Kommunikation/rapportering 
Träna Kommunikation/rapportering/samordning/SBAR 
En patient blir akut försämrad och en jourläkare måste kontaktas 

• Vad behöver du veta innan du ringer? 
• Hur och vad informerar du läkare, beskriv hur. 
• Vilka medarbetare behöver du kontakta och hur går du till väga? 
• Hur, när och var dokumenterar du? 

Aktivitet: Dokumentation 
Att träna på att dokumentera en anamnes och inhämta relevant information 
utifrån aktuell patient.  
Börja med att inhämta information från läkarens inskrivningsjournal. Utför ett ankomstsamtal 
med en patient. Dokumentera patientens hälsohistoria, identifiera patientens kontaktorsak, 
värdera vilken information som behöver inhämtas utifrån patientens bakgrundshistoria och 
nuvarande tillstånd. 

• Vilka frågor ställde jag och varför? 
• Vilka observationer gör jag och varför? 
• Finns det behov av andra informationskällor 

Aktivitet: Postoperativ omvårdnad 
Att träna på att identifiera specifik omvårdnad utifrån specifikt 
sjukdomstillstånd eller genomförd behandling. 
Observera en patient första postoperativa dagen utifrån: 

• Vitala parametrar 
• Vätskebalans 
• NRS-smärtskattning 
• Operationsförband/ in- och utfarter 
• Nutrition 
• Mobilisering 
• Provtagning 
• Hud och vävnad 
• Elimination 

Hur och varför utförs dessa observationer postoperativt? 
Vad är viktigt att informera och undervisa patienten om? 
Sätt in ovanstående omvårdnadsåtgärder i sitt sammanhang och diskutera konsekvenserna om 
de inte utförs. 
 

  

 
Aktivitet: Genomförande av personlig hygien (basal omvårdnad) av 
patient som har ett hjälpbehov kring detta. 

 
Att träna på den patientnära basala omvårdnaden hos en patient med behov av 
hjälp med adl. Träna på omvårdnadsprocessens samtliga delar. 
 

• Vilket hjälpbehov har patienten? 
• Vilka omvårdnadsåtgärder är viktiga att utföra utifrån patientens behov? 
• Hur gjorde du patienten delaktig?  
• Vad hade patienten för resurser? 
• Hur såg patientens adl-status ut? 
• Kunde du identifiera några risker utifrån patientens problem och behov? 
• Vilka delmål och mål finns utifrån patientens adl-behov? 

 
 
 
  

Aktivitet: Bedöma en patients nutritionsbehov 
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Att träna på att göra nutritionsbedömningar utifrån specifika 
patientsituationer med anpassade åtgärder. Att träna på 
omvårdnadsprocessens samtliga delar. 

 
• Bedöm patientens aptit. 
• Har patienten ätsvårigheter? 
• Hur ser patientens vikt och viktutveckling ut? 
• Beräkna patientens BMI. 
• Beräkna patientens grundbehov av energi och vätska/dygn. 
• Bedöm patientens eventuella tillskott av energi och vätska/dygn. 
• Bedöm näringstillstånd genom att utföra ett ”MNA-test”. 
• Vilka risker ser du utifrån patientens nutritionsbehov? 
• Vilket nutritionsstatus/behov identifierar du hos patienten? 
• Vilka åtgärder är relevanta att utföra och hur följer du upp/utvärderar du dessa? 
• Vilka samband ser du mellan patientens nutritionsstatus och aktuell eller 

bakomliggande sjukdomstillstånd 
• Har patienten parenteral nutrition eller parenteral vätskebehandling? På vilket sätt 

påverkar det patientens nutritions/vätskestatus? 
 

 
 
 
 


	Strukturerade aktiviteter verksamhetsförlagd utbildning

