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ALLMÄN INFORMATION 

Sjuksköterskeprogrammets pedagogiska idé 

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet utbildar handlingskraftiga sjuk-
sköterskor som gör kvalificerade kliniska bedömningar, och fattar beslut i partnerskap med 
patient, närstående och vårdteam. Sjuksköterskor med examen vid LTU har ett uttalat etiskt 
förhållningssätt. Fokus för utbildningen ligger vid ledning och planering av omvårdnad, uti-
från ett vetenskapligt förhållningssätt vad gäller kliniska beslutsprocesser angående patienter, 
och närståendes behov. Det vetenskapliga förhållningssättet präglas av systematiskt kunskaps-
sökande och värdering av evidens, samt kunskap om situationer där beslut behöver fattas, 
trots att evidens eller beprövad erfarenhet saknas. Sjuksköterskeprogrammets pedagogiska idé 
innebär ett fokus på ditt lärande som student. Utbildningen fokuserar på kompetenser som en 
sjuksköterska behöver utveckla för att kunna verka med självständighet och kontinuerligt 
lärande i en föränderlig framtid. 

Fusk och plagiat 

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas (SFS 
1993:100, 10 kap 1§).  

Vid universitetet används ett plagiatkontrollverktyg, Urkund, som skyddar dina uppsatser från 
att plagieras och som även kan spåra plagiat. Lärare är skyldiga att anmäla varje misstanke 
om fusk och plagiat till universitetets rektor för vidare utredning. Plagiatkontroll av inläm-
nade skriftliga uppgifter och rapporter görs i Urkund. Mer information hittar du via denna 
länk. https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-
1.82281 

Kursvärdering 

Efter kursen sker en webbaserad kursvärdering (EvaSys). Dina synpunkter är betydelsefulla 
för att kursen ska kunna utvärderas och utvecklas, det är därför värdefullt att du fyller i 
kursvärderingen.  

Ljudupptagning, fotografering, filmning 

Om du önskar spela in, fotografera eller filma föreläsningar måste respektive lärare tillfrågas 
om tillåtelse. Hänsyn måste tas till andra studenter som också bör tillfrågas om de accepterar 
ljudupptagning, fotografering eller filmning. 

 

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281
https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281
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För studenter med funktionsnedsättning 

Studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder, har möj-
ligheter till pedagogiskt stöd i studierna. Vid universitetet finns en särskild samordnare för 
studenter med funktionshinder. Det är du som student som har ansvar att själv kontakta sam-
ordnaren för att få tillgång till sådant stöd. Det är vidare studentens ansvar att informera t.ex. 
lärare och examinatorer om sitt funktionshinder. 

Canvas  
Alla kurser har ett eget kursrum i lärplattformen Canvas. Studiehandledningen utgår från hur 
kursen är uppbyggd i Canvas.  

KURSSPECIFIK INFORMATION 

Kursbeskrivning 

Omvårdnadens grunder 15hp är en grundläggande kurs i huvudområdet omvårdnad, med 
fokus på de grundläggande behov som den person som är sjuk/patient, eller närstående kan 
ha. Kursens övergripande mål är att du som student ska förvärva kunskaper kring omvårdna-
dens vetenskapliga grund och utveckling. Du ska i denna kurs kunna redogöra för utveckl-
ingen av sjuksköterskans profession i ett samhälleligt perspektiv. Vidare ska du förvärva 
kunskap om teorier och begrepp av betydelse för omvårdnad. Du ska kunna utföra basala 
omvårdnadshandlingar utifrån grundläggande behov som patient eller närstående kan ha. Du 
ska kunna söka, värdera och presentera relevant forskning, samt utveckla din förmåga till ett 
akademiskt förhållningssätt. I kursen sker inhämtandet av kunskap i form av föreläsningar, 
laborationer, metodövningar, studieuppgifter och seminarier. Kursen bedrivs med fokus på ett 
verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i form av verksamhetsförlagdutbildning (VFU) i verk-
samheter av relevans för kursens mål samt laborationer och metodövningar. Inhämtande av 
kunskap sker även i form av föreläsningar, workshop samt seminarier. Studierna bedrivs indi-
viduellt och i grupp.  

Kursplan och delexaminationer: 

I kursplanen finns det redovisat vilka provkoder som skall examineras, i denna studiehandled-
ning motsvarar de olika delmomenten dessa.  
 
Delexamination 1 – Kod 0006 
Delexamination 2 – Kod 0004 
Delexamination 3 – Kod 0001 
Delexamination 4 – Kod 0007 
Delexamination 5 – Kod 0009 
Delexamination 6 – Kod 0008 
 



 

4 
 

Kursansvarig och examinator 

Kursansvarig: Åsa Nilsson, Lic. Universitetsadjunkt 

Examinator: Ingela Jobe, Universitetslektor 
Lärare: Åsa Nilsson, Berith Rosendahl Universitetsadjunkt, Jonah Senften 
Universitetsadjunkt, Annika Blomkvist Universitetsadjunkt, Johanna Myrhaug  
Universitetsadjunkt 

MOMENT SOM INGÅR I KURSEN 
Tre moment ingår i kursen, Moment 1 Omvårdnad som vetenskap och praktik, Moment 2 
Sjuksköterskans profession, samt Moment 3 Vetenskapligt förhållningssätt. Ta del av kun-
skapsmålen i kursplanen https://www.ltu.se/edu/course/O00/O0092H/O0092H-
Omvardnadens-grunder-1.172063?kursView=kursplan&kursplanId=36396 
Examinationer av de tre momenten genomförs med sex delexaminationer. Samt tre studie-
uppgifter. Genomförande och krav för måluppfyllelse finner du nedan under rubriken examin-
ationer. 

  

https://www.ltu.se/edu/course/O00/O0092H/O0092H-Omvardnadens-grunder-1.172063?kursView=kursplan&kursplanId=36396
https://www.ltu.se/edu/course/O00/O0092H/O0092H-Omvardnadens-grunder-1.172063?kursView=kursplan&kursplanId=36396
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EXAMINATIONER 

Laborationer (1 hp) Delexamination 1 

Syftet med laborationer är att du ska:  
• Träna dig att i autentisk miljö utföra aktiviteter som gagnar både dig och andra perso-

ner du möter inom vård och omsorg att främja hälsa och välbefinnande 
• Förberedas att självständigt agera när du träffar personer i behov av hjälp och stöd från 

vård och omsorg 

Individuell förberedelse inför laborationer:  
- Läs laborationsinstruktioner vad som gäller vid alla laborationer, finns i Canvas under 

Laborationer   
- Ta del av litteratur och inspelade filmer till respektive laboration  

Observera att ROAG gör du i din närmiljö och följs upp vid reflektionsseminarium 

Vid laboration: 
- Ansvara för att förhålla dig enligt Basala hygien rutiner som gäller inom vård och 

omsorg. Klädsel; läs; Undervisningsmodell för laboration/metodövning vid 
sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet i Canvas under delexamination 1  

- Förberedelse enligt anvisning för varje enskild laboration 
- Aktivt deltagande, både vid laborationer och reflektion 

 
Bedömning:  

- Sker enligt betygsskala; Underkänd eller Godkänd 
 
Krav för G vid laboration: 

- Förberedelser enligt instruktioner 
- Genomförande enligt gällande föreskrifter 
- Aktivt deltagande, både vid laborationer och reflektion 
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VFU/Verksamhetsförlagd utbildning (1,5 hp) Delexamination 2 

Syftet med den verksamhetsförlagda delen är att du ska:  
• Få en insikt i sjuksköterskans yrkesprofession, roll i samhället samt betydelsen av en 

jämlik vård 
• Få en insikt i vad vetenskap och beprövad erfarenhet har för betydelse för omvård-

nadsarbetet (t.ex. i användning av riskbedömningsinstrument, evidensbaserade 
och/eller erfarenhetsbaserade omvårdnadshandlingar) 

• Träna dig att utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och 
sjukvård (SOSFS 2015:10) tillämpa grundläggande vårdhygieniska principer 

• Träna på att kommunicera med patient, medstudent, framtida kollegor och samarbets-
partner så att du visar:  
 förståelse av att etablera och upprätthålla en vårdande relation 
 förståelse till samverkan med kollegor och team 

• Träna på att tillämpa omvårdnadsprocessen genom att: 
 träna på att uppta anamnes  
 träna på att uppdatera status  
 träna på att genomföra basala omvårdnadshandlingar som utgår från behov och 

förmågor hos patienter såsom, personlig hygien, munhälsa, ätande och nutrition, 
elimination, samt sömn (detta bland annat med hjälp av de metodövningar du 
utfört vid laborationerna) 

 träna på att dokumentera genomförda omvårdnadshandlingar 
 träna på att utföra klinisk status med hjälp av de övningar du genomfört vid 

laborationerna 
 
Individuell förberedelse inför och under VFU:  

- Ta del av kurslitteraturen och se inspelade föreläsningar som finns i Canvas under 
Inspelade föreläsningar & filmer samt under delexamination 2  

- Du skall göra en webbaserad utbildning om basala hygienrutiner på socialstyrelsens 
hemsida: 
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-
hygienrutiner-i-vard-och-omsorg  

- Läs Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvård (SOSFS 
2015:10), samt ta del av lokala anvisningar som gäller vid respektive arbetsplats 

- Läs dokument gällande peer-learning i Canvas samt ta del av filmen 
- Aktivt deltagande vid laborationer gällande, andning, puls, blodtryck, kroppstemp, 

basal omvårdnad och förflyttningsteknik samt föreläsning gällande munvård  
- Ta del av dokumenten Läraktiviter i denna kurs som finns under delexamination 2, 

Under vfu - Läraktivitet 
 

Reflektera över vad ovanstående delar fordrar av dig och vilket ansvar du har i situationer du 
kommer att möta under din VFU. 
  

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg
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VFU:  
- Under din VFU arbetar och studerar ni två studenter tillsammans utifrån läraktiviteter 

omvårdnadsprocessen samt basal omvårdnad som finns under VFU i Canvasrummet 
- Var och en ska uppta anamnes och uppdatera status, samt vara observatör  
- Var och en ska utföra någon åtgärd relaterad till basal omvårdnad (vara aktiv i en 

dusch/tvätt situation med en patient/boende, inklusive förflyttning) 
- Reflektera och ta med dig två olika situationer från din VFU. I delexamination 4 

skall ni använda en av er valda situation och till delexamination 5 den andra 
situationen (läs och ta del av delexamination 4 och 5 så du vet fokus för situationerna) 

- Efter fullgjord vfu ska ifyllt och underskrivet Intyg lämnas in i Canvas i avsedd mapp 
innan 8/10 kl.20.00. 

 
Bedömning:  

- Sker enligt betygsskala; Underkänd eller Godkänd 
 
Krav för G vid VFU: 

- Inskickat intyg efter fullgjord VFU, ifyllt med dagar fr.o.m.-t.o.m. alt. dag för dag, 
samt underskrivet av handledare och dig som student, där samtliga delar är utförda och 
uppnådda. Båda sidor av intyget skall lämnas in i Canvas i avsedd mapp. 
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Informationssökning & referenshantering (1 hp) Delexamination 3 

Syftet med delexamination 3 är att du inhämtar kunskap i informationssökning och referens-
hantering. Delexaminationen består av tre moment som ska vara godkända för godkänd 
delexamination.  
 

• Quiz Informationssökning som finns att hitta under delexamination 3 i Canvas. 
Quizen är tillgänglig under en begränsad tid (2 timmar) den 13/10 alt. 15/10, se 
schema 

• Vetenskaplig artikel inom omvårdnad knuten till något av de centrala begreppen 
inom omvårdnad - människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, vilken ska fin-
nas refererad till i löpande text i rapporten som ni skriver i delexamination 5  

• Referenser i löpande text enligt APA samt upprättande av referenslista utifrån an-
vända referenser i rapporten som ni skriver i delexamination 5  
 

För att klara dessa moment deltar du vid två workshops med universitetsbibliotekets personal 
(en gällande informationssökning och en gällande referenshantering). Du ser vilken dag och 
tid du ska närvara vid dessa två tillfällen, beroende på vilken grupp du tillhör. Biblioteket 
kommer att lägga in sin modul senast 2 veckor innan workshop genomförs. Ni kommer då 
också att få ytterligare information om vad ni skall förbereda innan ni träffas.  
 
Bedömning:  

- Sker enligt betygsskala; Underkänd eller Godkänd 
 
Krav för G:  

- Aktivt deltagande under bibliotekets workshops 
- Quiz Informationssökning, minst 18 frågor rätt. Vetenskaplig artikel inom omvårdnad 

citerad i rapporten i delexamination 5 
- Referenshantering enligt APA i löpande text, samt upprättande av referenslista i 

rapporten som ingår i delexamination 5  
 
  



 

9 
 

Litteraturseminarium (1,5 hp) Delexamination 4  

Syftet är att du ska inhämta kunskap och förståelse för vårdetikens grunder, etiska teorier och 
etiska begrepp som kan utgöra stöd och kan guida dig i vårdandet. 
 
Detta gör du genom att tillsammans med din studiegrupp diskutera situationer ni varit med om 
under er VFU gällande basal omvårdnad och etikens betydelse i dessa situationer (här 
använder ni en av situationerna ni varit med om under er vfu, etik kopplat till basal omvård-
nad). Ni diskuterar dessa situationer gentemot angiven litteratur gällande etik. Vid seminariet 
är det kurslitteraturen som diskuteras. Litteraturanvisning finner du i Canvas. Du skall före 
seminariet ha läst den angivna litteraturen om vårdetikens grunder och etiska teorier. Läs även 
om etiska begrepp som autonomi, delaktighet, integritet, människovärde och värdighet. 
Diskutera sedan tillsammans i er studiegrupp hur de olika etiska teorierna och etiska 
begreppen kan stödja och vägleda er i er kommande profession.  
 
Seminariets syfte är att du ska öva dig att: 

• Delge dina/era reflektioner och resonemang utifrån den litteratur du bearbetat 
• Ta del av andras reflektioner och resonemang 
• Diskutera gemensamt för en fördjupad förståelse och kunskap i ämnet 

 
Förberedelse inför seminarium: I er grupp förbereder ni er genom att göra en Powerpoint 
Presentation som ska presenteras vid seminariet där ni beskriver vald situation med fokus på 
basal omvårdnad och etik som inhämtats under er VFU och hur situationen relaterar till 
tilldelad etisk teori. PowerPoint presentationen ska innehålla max 4 bilder. Ni ska även till-
sammans i er studiegrupp förbereda två frågeställningar som ni ställer till övriga i seminarie-
gruppen efter presentationen. 
 
Genomförande av seminarium: Varje studiegrupp har totalt 30 minuter till förfogande för 
presentation och diskussion i seminariegruppen. Av denna tid avsätts max 10 minuter för en 
presentation med stöd av er PowerPoint och 20 minuter till diskussion utgående från de fråge-
ställningar som presentatörerna har med sig till seminariet. Diskussionen ska utgå från ett 
teoretiskt resonemang.  
OBS! I presentationen redogör ni för vald etisk situation från VFU, vilken etisk teori ni utgått 
från. Redogör för vad ni kommit fram till utifrån era diskussioner och reflektioner i studiegruppen 
och avsluta med era frågeställningar samt led påföljande diskussion. Vid hela seminariet är det 
viktigt att alla i gruppen är aktivt deltagande både vid egen presentation och vid alla diskussioner.  
Feedback av lärare ges muntlig i direkt anslutning till seminariet.  
 
Bedömning:  

- Sker enligt betygsskala; Underkänd eller Godkänd 
Krav för G: 

- Förberedelse av Powerpoint presentation i er studiegrupp 
- Genomfört presentation och aktivt deltagande vid seminariets alla delar 
- Förankrat resonemang i kurslitteratur 
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Rapport & seminarium (2,5 hp) Delexamination 5 

Syftet med delexamination 5 är att du ska:  
• Bli bekant med centrala konsensusbegrepp inom omvårdnad (människa, miljö, hälsa 

och omvårdnadshandlingar)  
• Öka din förståelse gällande sjuksköterskans ansvar för omvårdnad i sin yrkespro-

fession 
• Förstå betydelsen av att i ett livsspannsperspektiv tillgodose grundläggande mänskliga 

behov i relation till hälsa och ohälsa 
• Förstå betydelse av ett personcentrerat förhållningssätt  

  
Delexamination 5 består av två delar:  
Rapportens syfte är att du gemensamt med de andra i din studiegrupp ska: 

- Öva dig att dokumentera och referera på ett vetenskapligt sätt, samt upprätta referens-
lista utifrån använd litteratur 

- Träna kritiskt förhållningssätt till kunskapskällor samt söka och sammanställa veten-
skaplig litteratur 

 
Seminariets syfte är att du ska öva dig att: 

- Delge dina/era reflektioner och resonemang gällande ovanstående delar inom 
omvårdnad 

- Ta del av andras reflektioner och resonemang 
- Diskutera gemensamt för en fördjupad förståelse och kunskap i ämnet 

 
Individuell förberedelse inför rapport:  

- Läs i kurslitteraturen om de centrala begreppen i omvårdnad människa, miljö, hälsa 
och omvårdnadshandlingar 

- Läs i kurslitteraturen relevanta delar kopplade till behov i relation till hälsa och 
ohälsa i ett livsspannsperspektiv samt personcentrerat förhållningssätt 

- Reflektera över vad dessa begrepp, perspektiv och förhållningssätt innebär för dig som 
person och blivande sjuksköterska utifrån situationer du varit med om under din VFU, 
samt egna tidigare erfarenheter 

 
Gemensam förberedelse inför rapport: 

- Diskutera i din studiegrupp (gruppindelning finns i Canvas, samma vid alla seminari-
erna) dina reflektioner gällande det du läst. Delge varandra era erfarenheter och tankar 
relaterat till det ni läst i litteraturen 

- Välj ut en situation, som någon i er grupp varit med om under er VFU och relatera 
ovanstående begrepp, perspektiv och förhållningssätt till er valda situation. 
(Situationen skall inte vara densamma som i delexamination 4)  

- När ni valt situation, söker ni en internationell vetenskaplig artikel inom omvårdnad, 
kvantitativ eller kvalitativ ansats, som berör något av de centrala begreppen inom om-
vårdnad. Ni använder er av de kunskaper ni inhämtat vid delexamination 3. 
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Utformning av rapport:  

- Inled rapporten genom att kortfattat beskriva er valda situation 
- Beskriv kortfattat de centrala begreppen i omvårdnad; människa, miljö, hälsa och om-

vårdnadshandlingar utifrån kurslitteraturen och hur dessa kan relateras till er 
valda situation  

- Beskriv även betydelsen av att i ett livsspannsperspektiv tillgodose grundläggande 
mänskliga behov i relation till hälsa och ohälsa utifrån kurslitteraturen och relatera till 
er valda situation 

- Beskriv betydelsen av ett personcentrerat förhållningssätt utifrån kurslitteraturen och 
relatera till er valda situation 

- Relatera er valda vetenskapliga artikel till ert resonemang där den lämpligast passar in 
under någon eller några av ovanstående punkter  

- Referera löpande i er text till litteraturen som ingår i kursen samt till er vetenskapliga 
artikel, använd er av APA guiden 

 
Formalia: 
Worddokument 
Försättsblad som finns tillgänglig i Canvas 
Radavstånd 1.5, Times New Roman, Teckenstorlek 12 
Rak vänstermarginal 
Sidnumrering höger nedre kant, inte på försättsblad 
Ett korrekt språk och styckesindelning - använd rättstavningsprogram 
Referenser i löpande text till litteratur som ingår i kursen och upprätta referenslista utifrån era 
referenser, allt enligt APA guiden som finns tillgänglig i Canvas. Denna del ingår även i 
delexamination 3 (Vid referens till böcker ska sidhänvisning anges i texten, under er studietid) 
Rubriksätt gärna Er rapport så att det framgår tydligt att alla delar finns bearbetade utifrån 
litteratur och Er situation 
Max ca 6 sidor - exkl. försättsblad och referenslista 
 
Inlämning: Inlämning görs i avsedd mapp i Canvas senast 19/10 kl 12.00 
 
Förberedelser inför seminarium:  
Görs dels i grupp och dels individuellt enligt nedan: 
I er grupp förbereder ni en kort presentation (max 10 minuter) av ert val av situation samt ert 
resonemang. Presentationen kan göras med stöd av Power Point, rollspel eller enbart muntligt. 
Viktigt är dock att alla i gruppen tar ansvar och är aktiva under förberedelser enligt ovan och 
vid seminarietillfället.  
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Genomförande av seminarium: 
Presentera ert resonemang utifrån er valda situation. Lyft frågor till de andra i gruppen, t ex 
om det är något ni tyckt varit svårt, särskilt intressant eller viktigt. Ni är fria att diskutera och 
reflektera men ska ha en teoretisk anknytning i resonemanget, d.v.s. anknyta i delar till 
kursens litteratur som ni läst inför uppgiften. Max tid/grupp är 30 min. Vid seminariet är det 
viktigt att alla i gruppen är aktivt deltagande både vid egen och andras redovisning.  
 
Kriterier för betyg delexamination 5:  

Kriterier Uppfyller ej Uppfyller i ringa 
utsträckning 

Uppfyller i god utsträckning 

I rapporten tydligt beskrivit 
och fört ett resonemang 
utifrån ovan angivna 
begrepp, perspektiv, förhåll-
ningssätt kopplat till er 
situation. 

   

Rapportens alla delar har en 
förankring i kursens 
litteratur. 

   

Rapporten har ett gott 
språkbruk och en god 
referensteknik samt relevant 
referenslista. 

   

Att du vid seminariet deltagit 
aktivt med ansvar för 
presentation av gruppens 
arbete.  

   

Att du varit väl förberedd för 
att kunna diskutera utifrån 
egna och andras 
frågeställningar. 

   

Att du i diskussionerna visat 
förmåga att relatera ditt 
resonemang till kurslitteratur. 

   

 
Bedömning: 

- Sker enligt betygsskala; Underkänd och Godkänd  
 
Krav för G på rapport och seminarium: 

- Alla ovanstående kriterier uppfyllda i god utsträckning  
 
Feedback och besked: 

- Skriftlig feedback och besked av resultatet på rapport ges inom 3 veckor efter 
inlämningsdag. Feedback på den muntliga delen (seminarium) ges i direkt samband 
till seminariet 
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Individuell skriftlig tentamen (7,5 hp) Delexamination 6 

Tentamen, den 29/10, är en examination av stora delar av kursinnehållet och den litteratur 
som ingår i kursen. I tentamen ingår frågor om omvårdnad som vetenskap och praktik, 
sjuksköterskans profession samt vetenskapligt förhållningssätt. Frågorna besvaras utifrån 
kurslitteraturen och du ska visa att du har förstått och därigenom uppnått målet med kursen.  
 
Datum och tid framgår av Tentamensschema på hemsidan. Det är viktigt att du tar del av den 
information som universitetet tillhandahåller kring tentamensadministration. Det finns bl.a. ett 
sista datum för anmälan till tentamen. Du hittar information på hemsidan www.ltu.se 
 
Bedömning: 

- Sker enligt betygsskala; Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd 
 
Krav för G på tentamen: 

- Du ska ha besvarat tentamen med minst 75 % rätta svar 
 
Krav för VG på tentamen: 

- Du ska ha besvarat tentamen med minst 90 % rätta svar  
 
Besked om resultatet:  

- På den individuella skriftliga tentamen lämnas enligt LTU:s policy  
 
Omtentamen: 

- Görs enligt information på tentamensschemat, där sista anmälningsdag också fram-
kommer 

 

Krav för Godkänd kurs: 

• Att du aktivt deltagit i kursens obligatoriska moment  
• Godkända delexaminationer 1-6 

 

Krav för Väl Godkänd kurs: 

• Att du aktivt deltagit i kursens obligatoriska moment 
• Godkända delexaminationer 1-5, samt delexamination 6 väl godkänd 

 

Omexamination: 

Sker vid ordinarie omtentamenstillfälle, alternativ när kursen ges som ordinarie kurs 

  

http://www.ltu.se/


 

14 
 

Studieuppgift – Att studera vid universitet 
Någon gång under de inledande veckorna (förslagsvis när ni möts vid laborationerna v.36 

alternativt v. 37)  träffas ni i Er studiegrupp för att arbeta med den dialogduk som finns i 

Canvas under Studieuppgift – Att studera vid universitet.   

 Syftet med uppgiften är att ni skall få en större förståelse över hur det är att studera vid en 
akademisk utbildning på universitetsnivå.  
 

• Börja med att presentera er kort för varandra. Vem är ni?   
• Dialogduken med 10 punkter är ert arbetsverktyg för att skapa ett utbyte av idéer och 

tankar.  
• I en ”god dialog” försöker man bygga på varandras tankar, snarare än att försöka 

”vinna argument”. Tänk på att lyssna på varandra. På duken finns arbetsuppgifter och 
ni noterar kortfattat på ett enskilt Word dokument era synpunkter.  
Sammanfatta kort samtalen.   

• Samtala om vare station/fråga ca 10 minuter.   
• Allas tankar och idéer behöver komma fram i dokumentationen, ni behöver inte vara 

eniga i en fråga men allas uppfattning bör synas i dokumentet.  
• Dokumentera iakttagelser eller insikter som du kommer fram till eller ”drabbas av” 

under arbetets gång – gärna med namn.  
• Om en fråga känns svår eller onaturlig, hoppa över den och gå vidare till nästa. Frågan 

kan tas upp senare om det finns tid och det känns rätt. Fråga 9 lämnas.  
• I texten kan finnas en del begrepp och uttryck som kan vara bra att kolla upp att man 

förstår: leta på nätet och diskutera olika tolkningar av begreppen.  
 
När ni är klar med uppgiften lämnar ni in era reflektioner i ett Worddokument där det framgår 
vilken grupp ni tillhör, samt vilka som ingår i gruppen, med för- och efternamn. 
Dokumentet lägger ni in i avsedd inlämningsmapp i Canvas senast den 15/9 kl.20.00. 
Uppföljning sker 17/9 kl 10.15. vid återkoppling samt resurstid.  
 
Obligatorisk närvaro i studieuppgiften 
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Studieuppgift Reflektionsseminarium  5/10 
Syftet med studieuppgiften är att: 

• Du ska få börja träna att reflektera, vilket är en viktig del i lärandet  
• Du ska få möjlighet att lyfta upplevelser du fått vid din vfu. Upplevelser som fram-

kallat känslor av exempelvis frustration, vanmakt, besvikelse, upprymdhet eller glädje 
• Följa upp uppgiften kopplad till ROAG som finns under Laborationer, delex 1 

 

Före seminariet: 

Fundera vad du varit med om under din VFU och vilka känslor som väckts hos dig i olika 
situationer. Ta med dig en händelse som du är beredd att dela med dig till dina studie-
kamrater. 

Vid seminariet:  

Viktigt att alla gruppmedlemmar lyssnar aktivt och inte avbryter 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. 

Ta del av texten som finns gällande reflektion i Canvas under Reflektionsseminarium 5/10    

Obligatorisk närvaro i studieuppgiften. 
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Studieuppgift Hälsa i sjukdom – Seminarium 12 oktober 
Syftet med studieuppgiften är att du: 

• Med hjälp av kurslitteratur, inspelade föreläsningar och dokumentärfilmer ska 
fördjupa dina kunskaper om personers och deras närståendes upplevelser av hälsa i 
sjukdom samt lidande i sjukdom och i livets slut.  

 
• Reflektera över hur du i praktiken skall agera normmedvetet och bidra till att vård 

och omvårdnad genomförs på ett jämlikt sätt.  
 
I denna uppgift kommer du att arbeta individuellt och i grupp. Som grund för studieuppgiften 
har du filmerna; ”Tacksam och Lycklig mot alla odds”, ”Tills cancern skiljer oss åt”, ”Filmen 
om Alexander”, samt inspelade föreläsningar och kurslitteratur.  
 
Före seminariet:  
Inled med att individuellt läsa igenom litteratur som ingår i kursen och se filmerna. Träffas i 
er studiegrupp och prata om hur ni upplevde filmerna, vilka frågor väcktes? Fokusera på den 
person Din grupp har fått sig tilldelad, detta finner ni i Canvas under studieuppgift - Hälsa i 
sjukdom. Ni kommer överens om 1-2 frågeställning eller en situation från filmerna ni vill ta 
med Er till själva seminariet, som ni vill reflektera kring. Förslag på frågeställningarna finner 
ni nedan. 
 
Vid seminariet:  
Vid seminariet kommer er grupp att presentera sin tilldelade person väldigt kort då alla sett 
filmerna. Ni presenterar sedan era frågeställningar/situationer från filmen som ni vill diskutera 
och reflektera kring tillsamman med övriga seminariedeltagare. Ni börjar själva med att 
berätta vad ni kommit fram till i den/de valda frågeställningarna/situationerna och bjuder 
sedan in resterade seminariedeltagare i samtalet så de får möjlighet att delge sin syn/reflektion 
på vald frågeställning/situation. 
 
 
Nedan följer några exempel på frågeställningar ni kan utgå ifrån vid diskussion i era 
studiegrupper (det behöver inte vara några av dessa ni tar med till seminariet) 
 
 

• Hur utrycks hälsa hos personerna i dokumentärfilmerna? 
• Hur kan ni i er blivande profession som sjuksköterska identifiera hälsa hos en 

person med sjukdom? 
• Vilket stöd har personerna i dokumentärfilmerna för att uppnå hälsa och 

välbefinnande? 
 
Ovanstående frågor; fundera utifrån KASAM 

  



 

17 
 

• Hur utrycks lidande hos personerna i dokumentärfilmerna? 
• Hur kan ni i er blivande profession som sjuksköterska identifiera lidande hos en 

person med sjukdom? 
• Hur kan ni i er blivande profession  som sjuksköterska stödja och hjälpa en person 

som lider? 
 

Ovanstående frågor; fundera utifrån teorier ni läst i er litteratur samt Annas föreläsning 
 
 

• Finns det någon skillnad på kvinna/man och bemötande i filmerna? Normer? 
• Hur ser ni på könsrollerna för anhöriga? Vad är normen? 
• Ser vi olika på personerna i filmerna utifrån deras ålder? Vad är normen? 
• Kulturell kompetens? Vad är det? Ser ni eller saknar ni det i filmerna? 

 
Ovanstående frågor; fundera utifrån kurslitteraturen Jämlik vård. 
 
Seminariet förutsätter att du är påläst för att aktivt kunna delta i diskussionen, för kvaliteten 
på seminariet och för din egen och studiekamraternas möjlighet till lärande. Feedback lämnas 
vid seminarietillfället av respektive lärare.  
 
Obligatorisk närvaro i studieuppgiften. 
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Specifik litteraturhänvisning till kursen finns i Canvasrummet  
 

Lycka till! 
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