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ALLMÄN INFORMATION 

Sjuksköterskeprogrammets Pedagogiska idé 

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet (LTU) utbildar handlingskraftiga 

sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar och fatta 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, 

utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt vad gäller kliniska beslutsprocesser angående 

patienter och närståendes behov. Det vetenskapliga förhållningssättet präglas av ett 

systematiskt kunskapssökande och värdering av evidens, samt kunskap om situationer där 

beslut behöver fattas, trots att evidens eller beprövad erfarenhet saknas. I vår pedagogiska 

grundsyn som präglar utbildningen ingår att visa respekt för din kunskap och erfarenhet som 

student. Vi ser dig som aktiv och delaktig i din utbildning, och att du tar ansvar för din egen 

inlärningsprocess. Vår strävan är att du som student utvecklar en självständighet i ditt lärande, 

som går mot ett livslångt lärande. Utbildningen fokuserar på kompetenser som en 

sjuksköterska behöver utveckla för att kunna verka med självständighet och för ett 

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§). En studieprestation kan vara en tentamen, rapport eller quiz. Vid LTU 

plagiatkontrolleras inlämnade skriftliga uppgifter och rapporter med plagiatkontrollverktyget 

Urkund. Kontrollverktyget skyddar dina uppgifter och rapporter från att plagieras och kan 

även kan spåra plagiat. Lärare är skyldiga att anmäla varje misstanke om fusk och plagiat till 

universitetets rektor för vidare utredning. Mer information hittar du via denna länk: 

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat- 

1.82281 

 

Ljudupptagning, fotografering och filmning 

Om du önskar spela in, fotografera eller filma föreläsningar måste lärare och andra studenter 

tillfrågas om de accepterar ljudupptagning, fotografering eller filmning. 
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För studenter med funktionsnedsättning 

Om du som student har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder, 

har du möjligheter till pedagogiskt stöd i dina studier. Vid universitetet finns en särskild 

samordnare för studenter med funktionshinder. Det är du som student som har ansvar att själv 

kontakta samordnaren för att få tillgång till sådant stöd. Du ansvarar själv för att informera 

exempelvis lärare och examinator om din funktionsnedsättning. 

 

Canvas 

Vid LTU används lärplattformen Canvas. Alla kurser har ett kursrum i Canvas där 

information och material till kursen finns tillgängligt. 

 

Zoom 

I kursen används kommunikationsverktyget Zoom. För att delta via Zoom behöver du tillgång 

till internet, dator med kamera och headset. Vid seminarier ska du finnas synlig i bild under 

hela seminariet. Skriv in ditt för- och efternamn när du deltar i Zoommöte. Länk till Zoom 

finns i kursrummet i Canvas. Mer information om Zoom hittar du via LTU:s hemsida, 

studentwebben. https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/IT-support- 

student/Undervisning/Distansundervisning/E-mote-via-Zoom-1.175922 

 

Omtentamen 

Omtentamen sker vid nästa omtentamenstillfälle. Om du inte uppnår betyget Godkänd i den 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), genomför du ny VFU när nästa kurstillfälle ges. 

 

Kursvärdering 

Efter kursen får du en webbaserad kursvärdering (EvaSys) via din studentmail. Dina 

synpunkter är betydelsefulla för att kursen ska kunna utvärderas och utvecklas, det är därför 

mycket värdefullt att du deltar i kursvärderingen. Efter avslutad kurs kommer du att få en 

sammanställning av kursvärderingen. 
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KURSSPECIFIK INFORMATION 

Kursbeskrivning 

Kurs O0093H är indelad i fyra moment och är en fördjupning av teori och praktik i relation till 

människors grundläggande behov där ämnet omvårdnad och ämnet medicinsk vetenskap ingår 

och som är integrerade med varandra. Fokus i kursen är hälsofrämjande vård och omvårdnad, 

farmakologi och läkemedelshantering, klinisk bedömning, klinisk kemi och fysiologi. Du 

genomför VFU under fem veckor inom primärvård och äldre vård/omsorg eller 

mottagningsverksamhet i regionen. Med utgång från kursens mål ingår även föreläsningar, 

simulering, metodövningar och seminarier. Kursplan med kursinnehåll, kursmål och 

kurslitteratur hittar du på LTU:s hemsida, studentwebben. 

 

Kursansvarig/momentansvarig och examinator  
 
 Kursansvarig (övergripande): Carina Lomgren, 

universitetsadjunkt carina.lomgren@ltu.se  
Tel: 0920-49 38 27 

 
 Examinator: Carina Nilsson, 

universitetslektor carina.i.nilsson@ltu.se 
Tel: 0920-49 38 16 

 
 Vid frågor gällande Moment 1 och 4 kontakta Carina Lomgren. 

 
 
 Vid frågor gällande Moment 2 och 3 kontakta Annica Blomqvist, 

universitetsadjunkt annica.blomqvist@ltu.se  
Tel: 0920-49 12 22 

 
 Vid frågor gällande Moment 4 (VFU) kontakta Sara Lind, 

universitetsadjunkt sara.lind@ltu.se  
Tel 0920-49 29 15 
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Resurstid/uppföljningstid 

Under kursens genomförande erbjuds du tillfällen att träffa lärare för frågor och uppföljning 

rörande kursens innehåll och uppgifter. Du har då möjlighet att ta upp det som är relevanta och 

viktigt för dig och dina studiekamrater. Vid vissa tillfällen ska du lämna in frågor innan 

resurstiden, se information i Canvas. Resurstiden är frivillig, se schema för tid för din grupp 

och för specifikt innehåll för respektive tillfälle. 

 

Examinationer 

Examinationerna sker kontinuerligt under kursens gång genom muntliga, skriftliga och 

praktiska uppgifter både individuellt och i grupp. Examinationerna finns beskrivna under 

varje Moment. 

 

Krav för Godkänd kurs 

Att du har uppnått betyget Godkänd i alla tio provuppsättningar som ingår i kursen. 
 
 
Krav för Väl Godkänd kurs 

Att du har uppnått betyget Godkänd i provnummer 0005, 0009, 0010, 0011, 0013, 0015. 

Att du har uppnått betyget Väl godkänd i provnummer 0001, 0002, 0012, 0014. 
 

 

Moment 1: Promotion och prevention vid hälsa och ohälsa, 6 hp 

Syftet med Moment 1 är att du ska visa kunskap om hälsofrämjande och förebyggande 

omvårdnad på individ- och gruppnivå utifrån ett diskursetiskt förhållningssätt, med 

anknytning till vårdpedagogiska modeller genom dialog i grupp. 

 

I momentet inhämtar du grundläggande kunskaper om folkhälsa, hälsopromotion och 

prevention vid hälsa och ohälsa. Hälsopromotion innebär att stödja och förstärka faktorer som 

bidrar till hälsa (Friberg & Öhlén, 2014). Hälsopromotion kan ske på individ, grupp eller 

samhällsnivå (Pellmer Wramner, Wramner & Wramner, 2017). Preventiv vård och omvårdnad 

kan indelas i primär, sekundär och tertiär prevention. Primär prevention syftar till att undvika 

att människor ur en riskgrupp inte blir sjuka. Sekundär prevention handlar om att tidigt 
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diagnostisera och behandla vid tecken på sjukdom. Tertiär prevention handlar om 

rehabilitering och återhämtning för en person med sjukdom (Wiklund Gustin, 2015). 

I Moment 1 ingår  en studieuppgift som handlar om våld i nära relationer, i denna kurs gör du 

en nätbaserad utbildning som följs upp och byggs på i kommande kurs i termin 3 (O0096H). 

Du hittar information och länk till om den nätbaserade utbildningen i Canvas under Moment 

1. Studieuppgiften ingår i prov 0001. 

 

Examinationer - Moment 1 

Seminarium med individuell skriftlig inlämning (provnr 0001) 3,0 hp 

Instruktioner, inlämningsdatum och betygskriterier för seminarium och skriftlig individuell 

inlämning finns beskrivet i Canvas under Moment 1. 

 

Individuell tentamen Folkhälsa (provnr 0002) 3,0 hp 

Examinationen sker individuellt i form av en hemtentamen som läggs ut i kursens Canvasrum. 

Tentamen är öppen begränsad tid. Ta del av samtliga förberedelser som finns i Canvas 

under Moment 1. Där finns inspelade föreläsningar, mer detaljerade instruktioner och 

betygskriterier. Inför hemtentamen sker ett lärtillfälle i form av ett obligatoriskt seminarium i 

mindre grupper. Ytterligare instruktioner finns i Canvas under Moment 1.  

 

 

Moment 2: Farmakologi och läkemedelshantering 5,5 hp 

Syftet med Moment 2 är att du ska visa kunskap och förståelse för farmakologiska begrepp och 

principer samt förstå skillnaden mellan antibiotika och antivirala läkemedel. Du ska också 

kunna förstå och beskriva farmakologin utifrån autonoma nervsystemet och förklara 

indelningen av analgetika utifrån verkningsmekanismer. Läkemedelshantering är mycket viktig 

och innebär att du kan analysera risker och visa ett förhållningssätt som garanterar god 

patientsäkerhet. Läkemedelsberäkning är en del av läkemedelshantering. 

 

Farmakologi 

Sjuksköterskan har en central roll inom farmakoterapin. I din kommande yrkesprofession 

kommer du att praktiskt utföra läkemedelsadministration, vara en förmedlare av 
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läkemedelsinformation till patienter och anhöriga och delta i läkemedelsgenomgångar med 

läkare. För det krävs att du har kunskap i farmakologi. I denna kurs behandlas den allmänna 

farmakologin med fokus mot smärtbehandling, autonoma nervsystemets farmakologi samt 

antibiotika. Farmakologi kommer att vara ett återkommande ämne under utbildningen och 

kopplas mot olika sjukdomstillstånd. Använd kursbokens digitala material som stöd för din 

inlärning.  

 

Läkemedelshantering 

Läkemedelsbehandling är idag den vanligaste medicinska åtgärden. Kunskap och noggrannhet 

är viktigt i alla delar av läkemedelshanteringen för en hög patientsäkerhet. I 

läkemedelshantering ingår läkemedelsberäkning. Du kommer att få träna på att räkna samt öva 

praktisk läkemedelshantering. Vidare kommer du att studera  lagar och författningar som 

reglerar läkemedelshanteringen. Vård och omvårdnad av god kvalitet där patienten kan känna 

trygghet förutsätter att hen kan lita på att du som sjuksköterska behärskar den 

läkemedelsberäkning som ligger till grund för att utföra läkemedelsordinationer. 

 

Examinationer - Moment 2 

Individuell tentamen Farmakologi (provnr 0012) 4,0 hp 

Skriftlig individuell tentamen. Glöm inte tentamensanmälan. 

 

Seminarium Läkemedelshantering (provnr 0013) 1,0 hp 

Information om seminariet finns i Canvas Moment 2. 

 

Individuell tentamen Läkemedelsberäkning (provnr 0005) 0,5 hp 

Skriftlig individuell tentamen. Glöm inte tentamensanmälan. 

 

Moment 3: Klinisk bedömning, klinisk kemi och fysiologi 2 hp 

Syfte med Moment 3 är att du ska kunna redogöra för prover som är aktuella vid olika 

sjukdomstillstånd samt att förstå vilka åtgärder som kan behövas utföras om provsvar är 

avvikande. För att få så säkra provresultat som möjligt behöver du känna till och förstå hur 

provtagning går till och de föreskrifter som ska följas. Klinisk bedömning syftar till att 
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bedöma och värdera normaltillstånd hos patienten samt identifiera avvikelser. 

En viktig förutsättning för att kroppens celler ska fungera optimalt är en inre miljö i balans. 

Vätskemängd, elektrolytinnehåll och pH kan bara variera inom snäva gränser. Som 

sjuksköterska måste du observera patientens vätskeintag, vätskeförluster, blodprover, föra 

vätskelista och beräkna vätskebalans, detta för att i tid uppmärksamma förändringar. Du ska 

självständigt eller tillsammans med behandlande läkare kunna utföra adekvata åtgärder. 

Näringslära omfattar den friska människans nutritionsbehov, kunskap som senare ska 

omsättas och modifieras vid vård av patienter med olika sjukdomstillstånd. En omfattande 

bedömning av en patients hälsostatus lägger grunden för vårdbeslut. Som sjuksköterska 

förväntas du kunna se och bedöma patienten utifrån ett helhetsperspektiv (Cox, 2015) För 

den fysiska bedömningen av en patients hälsostatus används klinisk bedömning. 

Det innebär att du på ett systematiskt sätt värderar och utvärderar en patients hälsostatus 

genom anamnes och status med hjälp av samtal, observation, inspektion, palpation, 

perkussion och auskultation. 

 

Examinationer  - Moment 3 

Individuell tentamen klinisk kemi och fysiologi (provnr 0014) 1,5 hp 

Skriftlig individuell tentamen. Glöm inte att tentamensanmälan. 

 

Simulering (provnr 0015) 0,5 hp 

Examinationen sker i par med hjälp av simuleringsdocka och en efterföljande gruppuppgift. 

På grund av rådande omständigheter i och med pandemin Covid-19 kan det bli förändringar 

i formen för denna examination. För mer information se Canvas Moment 3. 

 

Moment 4: Fördjupning av teori och praktik i relation till människors 

grundläggande behov. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 7,5 hp 

 

Syftet med Moment 4 är att kunna identifiera och bedöma människors egna resurser och behov 

med hänsyn till intersektionella aspekter samt att visa kunskap om preventiva och 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder utifrån evidensbaserad kunskap. Momentet ger dig en 

fördjupning om grundläggande behov. För att få förståelse för en persons individuella behov är 
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det viktigt att kartlägga levnadsvanor och bedöma faktorer relaterat till hälsa och ohälsa utifrån 

ett individ- och samhällsperspektiv. Att sjuksköterskan har en helhetssyn på människan och ett 

hälsofrämjande förhållningssätt, kan stärka patientens egna resurser och därigenom dennes 

livskvalitet. Därför är det viktigt att du utifrån evidensbaserade kunskapskällor kan tillämpa 

och integrera teoretisk och praktisk kunskap inom promotion och prevention. Du behöver 

dessutom kunskap om diagnostik, behandling och hur relevanta omvårdnadsåtgärder 

genomförs med fokus på patientsäkerhet. 

I Moment 4 ingår praktiska laborationer, ett praktiskt individuellt prov och bedömning 

verksamhetsförlagd utbildning med stöd av bedömningsformuläret BeVut. 
 

Peer learning 

Det finns olika modeller – olika sätt – att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning. 

Peer learning är en handledningsmodell som sjuksköterskeprogrammet på LTU förespråkar vid 

handledning under VFU. Modellen innebär i korthet att ni handleds i par, där lärandet sker 

tillsammans, där detta är möjligt. Det är dock viktigt att poängtera att även om lärandet sker i 

par, bedöms varje student individuellt. Du hittar mer information och film om Peer learning i 

Canvas under Moment 4 – Verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Reflektion 

Efter din VFU ska du delta vid ett reflektionstillfälle. Syftet är att du tillsammans med andra 

studenter får möjlighet att reflektera över dina känslor, tankar, handlingar och situationer du 

varit med om under din VFU. Reflektionen är obligatorisk (ingår i prov 0009) och 

genomförs i grupp tillsammans med lärare. Reflektionen genomförs via 

kommunikationsverktyget Zoom. Du hittar mer information om reflektionstillfället och länk 

till respektive Zoom-rum i Canvas under Moment 4 - Reflektion. 

 

Examinationer – Moment 4 

Laborationer (provnr 0011) 0,5 hp 

I sjuksköterskans ansvarsområde ingår flera medicinskt tekniska moment. Syftet med 

laborationerna är att du ska få kännedom om material, metod och risker i dessa moment. Vid 

laborationer får du möjlighet att så autentiskt som möjligt praktiskt öva metod i både 

medicinsk teknik och omvårdnad. Laborationerna är obligatoriska och genomförs i grupp 
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med lärare. Du förväntas vara väl förberedd så att du aktivt kan delta i momentet och 

efterföljande reflektion. Till din hjälp i förberedelserna finns en dugga (quiz) för varje 

laboration. En dugga kan ses som ett verktyg där du får hjälp i ditt lärande. Innan respektive 

laboration ska du ha gjort duggan med 80% rätt svar. Du kan göra duggan så många gånger 

du vill. På grund av rådande omständigheter i och med pandemin Covid-19 kan det bli 

förändringar i formen för någon av laborationerna. Det är ditt eget ansvar att ta del av 

samtliga laborationsförberedelser som finns i Canvas under Moment 4 - Laborationer. 

 

Praktiskt individuellt prov (provnr 0010) 1,0 hp 

Instruktioner och betygskriterier för praktiskt individuellt prov finns beskrivet i dokument i 

Canvas under Moment 4 - Laborationer. 

 

Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (provnr 0009) 7,5 hp 

Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen omfattar sammanlagt 5 veckor, vilket innebär 

att den utförs 2,5 veckor inom primärvård och 2,5 veckor inom vård och omsorg i kommunens 

verksamhet eller mottagningar inom regionen. VFU:n omfattar minst 36 timmar per vecka. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att tilldelas en handledare, och det är 

deras schema som i möjligaste mån ska följas. Under VFU:n genomförs två bedömningssamtal 

– ett i slutet av den första perioden och ett i slutet av den andra perioden. Instruktioner för 

dessa finner du i Canvas under Moment 4 – Verksamhetsförlagd utbildning. 

Bedömningsformuläret fylls i med bläck och signeras av både student och handledare. Du 

ansvarar för att dokumentet i sin helhet följer med till nästa del av VFU. Efter båda VFU 

placeringarna lämnar du in kopia på ditt bedömningsunderlag genom att scanna och lämna in 

dokumentet i inlämningsmappen (se under Uppgifter) i Canvas. Du behåller själv 

originalet.  

 

Innan din VFU gör du en studieplan där du skriver vilka moment du behöver öva på. Du 

kommer att få stöd i att fylla i den vid seminariet Inför VFU. Studieplanen är ett levande 

dokument och tillsammans med din handledare uppdaterar du den kontinuerligt under 

VFU:n. Innan VFU genomför du dessutom två obligatoriska Quiz (om patientsäkerhet 

samt journalföring och informationshantering). Du hittar studieplan med exempel på 

utformning och Quizarna i Canvas under Moment 4 – Verksamhetsförlagd utbildning.  
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Om du eller din handledare upplever att det finns en risk att du inte kommer kunna uppnå de 

kursmål som finns i bedömningsunderlaget (BeVut) ska VFU-ansvarig lärare kontaktas 

omgående. Om det finns risk för underkännande upprättar lärare, student och handledare en 

handlingsplan, som har som syfte att hjälpa studenten att nå målen. Handlingsplanen visar på 

konkreta utvecklingsområden för studenten och visar även ansvarsfördelningen mellan 

student, handledare och lärare. Dokument och länkar som rör VFU- placeringar, 

bedömningsunderlag samt övrigt material rörande VFU finns i Canvas under Moment 4 

– Verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Kurslitteratur 

Kurslitteratur framgår i kursplanen som är tillgänglig via LTU:s hemsida, studentwebben. 

Läshänvisningar finns i kursrummet i Canvas för respektive moment. Vetenskapliga artiklar 

tillkommer. 

 

Välkommen till kursen! 


