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Förord 

 
 

Introduktion 
Varmt och hjärtligt välkommen till denna kurs; Intensivvård, verksamhetsförlagd utbildning 1 
(O7069H). Detta är den första professionsspecifika omvårdnadskursen av tre i utbildningen 
till specialistsjuksköterska med inriktning mot omvårdnad inom intensivvård. Kursen syftar 
till att ge dig specifik kunskap i omvårdnad inom intensivvård, vilket innebär du studerar 
omvårdnadsåtgärder, medicinskt indicerade åtgärder samt medicinsk teknik i omvårdnaden av 
svårt sjuka personer som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) eller en postoperativ 
enhet (POP). Dina studier inkluderar även hur personer som vårdats på IVA/POP samt deras 
närstående upplevt detta. I den här kursen ingår också vetenskaplig metodologi, med fokus på 
den kvalitativa forskningsintervjun och hur data kan samlas in och analyseras med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. Kursen startar vecka 45 och omfattar 7.5hp, vilket motsvarar minst 
fem veckors heltidsstudier eller minst 200 timmar. Den går parallellt med kursen Medicinsk 
vetenskap inom intensivvård (M7004H). Vecka 45 och 46 sker obligatorisk undervisning via 
ZOOM, innefattande föreläsningar, scenarioträning, seminarier och laborationer. Vecka 47-50 
har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilken innefattar cirka 30 timmar per vecka. 
Parallellt med detta arbetar du med egna studier och hemtentamen. 
 

Pedagogisk grundsyn 
På avdelningen för omvårdnad har vi en gemensam pedagogisk grundsyn och i den ingår att 
visa respekt för dig som student och den kunskap och erfarenhet som du har med dig. Vi ser 
dig som aktiv och delaktig i din utbildning och att du tar ansvar för din egen inlärningsprocess 
i din utveckling mot självständighet inför din kommande profession som 
specialistsjuksköterska inom intensivvård. Klimatet skall präglas av öppenhet och en 
tillåtande attityd för olika åsikter, så att en trygghet skapas i gruppen. Vår syn på kunskap, 
kunskapsutveckling och lärande bygger på forskning om lärandet och vår strävan är att du 
som student utvecklar en förståelse, det vill säga, en djupinlärning av kursen i sin helhet. Det 
betyder att du ska kunna se samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Att du får 
möjlighet att anknyta teoretisk kunskap till en klinisk vardag under den verksamhetsförlagda 
utbildningen är därför viktigt. Ett djupinriktat lärande stimuleras av egenaktivitet, i utbyte och 
i interaktion med andra grundat i din egen kunskap och tidigare erfarenhet.  
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Omvårdnad                                                                                                  
På avdelningen för omvårdnad, institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, 
beskriver vi omvårdnad på följande sätt:  
 

Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och 
omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och 
dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa 
och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar även till att 
befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med 
långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en 
värdig död. 
 

Kursöversikt  
 

 

Tidsplan  
 

Vecka Aktiviteter (utöver egna studier) Studieuppgifter och examinationer 

45-46 
 
 

Kursintroduktion och aktiviteter i 
ZOOM 
 
 
 

Inläsning av material i Canvas 
Seminarium i ZOOM: Kvalitativ metod 
Laboration i ZOOM: Invasiva infarter 
Laboration i ZOOM: Strukturerad 
patientbedömning, A-E  
Föreläsning i ZOOM: Postoperativ vård 
Seminarium i ZOOM: Specialist-
sjuksköterskans arbetsmiljö  
Scenarioträning i ZOOM: MIG 
Föreläsning i ZOOM: intrathekal/epidural 
smärtbehandling 

 
 

 
47-50 
 
 
 
51   

VFU Loggbok. 
Delexamination 1: bedömningssamtal 
Arbete med delexamination 2: hemtentamen 
 
Reflektion i ZOOM 
 

3   Inlämning av hemtentamen senast 17 januari 
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Kursansvarig, lärare och föreläsare 
 

 
Lärare 
 
Angelica Forsberg, intensivvårdssjuksköterska, universitetslektor; kursansvarig. 

- Föreläsning om postoperativ vård, utför bedömningar på VFU, undervisar i 
laboration om invasiva infarter och i seminarium om kvalitativa 
forskningsmetoder. 
 

Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor och ämnesföreträdare; examinator.  
- Inspelade föreläsningar i kvalitativ metod och invasiva infarter.  

 
Helena Westerlund, intensivvårdssjuksköterska; adjungerad klinisk adjunkt (AKA), 
universitetsadjunkt. 

- Utför bedömningar på VFU. Undervisar i laboration om invasiva infarter 
och i laboration om strukturerad patient-bedömning av intensivvårdspatient 
med invasiv ventilation, A-E. 
 

Ulrika Månsson, intensivvårdssjuksköterska, universitetsadjunkt, huvudhandledare på IVA i 
Sunderbyn. 

- Utför bedömningar på VFU och rättar tentamen. 
 
Daniel Zotterman, operationssjuksköterska, universitetsadjunkt. 

- Inspelad föreläsning om tracheostomi.  
 

Eva Lindgren, psykiatrisjuksköterska, universitetslektor.  
- Inspelad föreläsning om sjuksköterskans kärnkompetenser.  

 
Martina Wikström, intensivvårdssjuksköterska, ansvarig för MIG och fackligt 
förtroendevald på IVA i Sunderbyn. 

-  Undervisar i scenarioträning – MIG och seminarium om 
specialistsjuksköterskans arbetsmiljö. 
 

Carina Nilsson, intensivvårdssjuksköterska, fackligt förtroendevald på IVA i Sunderbyn. 
- Seminarium om specialistsjuksköterskans arbetsmiljö. 

 
Åsa Carlsson Nilsson, intensivvårdssjuksköterska som arbetar på HIA i Sunderbyn.  

-  Undervisar om epidural och intrathekal smärtbehandling.                               
 
Linda Hjulbäck, anestesisjuksköterska, adjungerad klinisk adjunkt (AKA). 

- Undervisar i laboration om invasiva infarter. 
 

Theres Södereld, intensivvårdssjuksköterska, doktorand i omvårdnad. 
- Undervisar i laboration om invasiva infarter. 



 5 

Kursens innehåll  
 

Att vara svårt sjuk eller skadad och upplevelsen av att vara närstående  
Metoder för att förstå behovet av omvårdnad inom intensivvård eller i samband med en 
operation  
Tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder  
Forskningsetik  
Omvårdnadsåtgärder och medicinskt indicerade åtgärder till personer med svikt eller hotande 
svikt i vitala funktioner  
Etik  
Postoperativ omvårdnad och smärtlindring  
Medicinsk teknik inom intensivvård; principer för och hantering av medicinteknisk apparatur 
och sjukvårdstekniska moment  
Evidensbaserad omvårdnad  
Dokumentation av omvårdnad  
Aktuella lagar och författningar  
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning 
 
Kursens mål 

 
Du ska med hjälp av egna studier och handledning i klinisk verksamhet inhämta kunskap i 
omvårdnad inom intensivvård för att kunna bedöma, planera, utföra och utvärdera omvårdnad 
till de personer (och deras närstående) som vårdas inom intensivvård eller postoperativ vård.  
 
Du ska efter avslutad kurs kunna: 

- beskriva hur svårt sjuka eller skadade personer och deras närstående kan uppleva 
sin förändrade livssituation i samband med intensivvård eller en operation 

- redogöra för olika kvalitativa forskningsmetoder och kunna formulera 
forskningsfrågor utifrån kvalitativ forskningsdesign 

- utifrån ett etiskt förhållningssätt under handledning bedöma behov av, planera, 
genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad och medicinskt indicerade 
åtgärder för personer som vårdas inom intensivvård eller efter en operation 

- redogöra för funktionen av och under handledning använda medicinsk teknik inom 
intensivvård 

- visa självkännedom och empatisk förmåga 

- tillämpa gällande lagar och författningar 

- dokumentera vård och omvårdnad 

- dokumentera vetenskapligt 

- identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens 
för att kunna bedriva en säker vård 
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Kursens genomförande - lärandeaspekter 
 

Utöver kurslitteratur se inspelade föreläsningar/inläsningsmaterial i Canvas. 
 
Seminarium i kvalitativ metod                                                         
Seminariet i kvalitativ metod i ZOOM med Angelica Forsberg, intensivvårdssjuksköterska 
och lektor i omvårdnad, under vecka 45 introducerar till att du ska kunna redogöra för olika 
kvalitativa forskningsmetoder och kunna formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ 
forskningsdesign. Instruktioner och läsanvisningar inför seminariet hittar du i Canvas. Förbered dig 
inför seminariet genom att formulera en forskningsfråga som kan besvaras genom att använda 
kvalitativ metod. 
 
Laboration - Invasiva infarter                                                                              
Denna förberedande laboration i ZOOM under vecka 46, som leds av specialistsjuksköterskor i 
anestesi- och intensivvård, syftar till att du ska kunna redogöra för funktionen av och under 
handledning använda medicinsk teknik inom intensivvård. Laborationen sker i form av 
stationsövningar och ni delas in i fyra grupper, tillsammans med studenter som läser inriktning 
anestesi och operation. Se dokument med gruppindelning i Canvas. Inför laborationen finns 
instuderingsmaterial i Canvas; se de inspelade föreläsningarna och läs på i kurslitteraturen om 
artärkateter, dränage, central venkateter och artificiell luftväg. 
 
Strukturerad patientbedömning, A-E  
Under din VFU ska du under handledning utveckla förmåga att göra en strukturerad 
bedömning och värdering av status på postoperativa patienter och intensivvårdspatienter. 
Under en laboration i ZOOM vecka 46 kommer Helena Vesterlund, 
intensivvårdssjuksköterska och AKA i Sunderbyn att undervisa i hur en strukturerad 
patientbedömning utförs på en intensivvårdspatient med invasiv ventilation, utifrån A-E 
principen. 
 
Föreläsning - Postoperativ vård och omvårdnad                                                                    
Under din VFU ska du under handledning utveckla förmåga att bedöma behov av, planera, 
utföra och utvärdera omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder gällande postoperativa 
patienter. Föreläsningen i ZOOM vecka 46 syftar till att ge en introduktion till vård och 
omvårdnad av patienter i samband med en operation och hur de kan uppleva sin situation, 
vilket också är en del av kursens mål. Vi utgår från föreläsningen och reflekterar tillsammans 
över innehållet utifrån våra erfarenheter.  
 
Specialistsjuksköterskans arbetsmiljö 
Att vara intensivvårdssjuksköterska är roligt och omväxlande och att utbilda sig till 
intensivvårdssjuksköterska innebär att få ett utökat ansvar i en ny roll. Arbetet kan dock vara 
krävande, bland annat relaterat till oregelbundna arbetstider samt en oförutsägbar och ibland 
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hög vårdtyngd. Under ett seminarium i ZOOM v. 46 får du träffa Martina Vikström och 
Carina Nilsson, intensivvårdssjuksköterskor och fackligt förtroendevalda representanter på 
intensivvårdsavdelningen i Sunderbyn. Seminariet syftar till att tillsammans reflektera över 
och medvetandegöra risker i arbetsmiljön och behovet av egen återhämtning för att kunna ge 
en patientsäker vård.    
 
Scenarioträning – MIG 
Under din VFU ska du under handledning utveckla förmåga att bedöma vitala funktioner vid 
basal övervakning av patienter på POP eller IVA. Mobile Intensive Group (MIG) är ett 
internationellt koncept som införs på allt fler sjukhus i Sverige som har visat sig förebygga 
onödiga inläggningar på IVA, identifiera patienter som behöver intensivvård, minska 
mortaliteten och förebygga hjärtstopp. I Sunderbyn består MIG-teamet av anestesiolog och 
intensivvårdssjuksköterska som på konsultativ basis bedömer patienter på vårdavdelning och 
ger stöd åt patientansvarig läkare och sjuksköterska på vårdavdelningen. För att kunna 
bedöma patientens vitala parametrar används new early warning score (NEWS). Läs på i 
kurslitteraturen och i Canvas om MIG och NEWs inför scenarioträningen vecka 46 med 
Martina Wikström, intensivvårdssjuksköterska och ansvarig för MIG på IVA i Sunderbyn. 
 
Epidural och intrathekal smärtbehandling 
Du deltar under v 46 i en föreläsning med Åsa Carlsson Nilsson, intensivvårdssjuksköterska, som 
syftar till att fördjupa din kunskap och utveckla din förmåga att förstå och använda medicinsk 
teknik; att ansvara för patienter med epidural eller intrathekal smärtbehandling som vårdas inom 
postoperativ vård eller intensivvård. Föreläsningen utgår från en vetenskaplig artikel som beskriver ett 
patientfall: komplikation efter epiduralbedövning i samband med förlossning. Förbered dig genom att 
läsa igenom den vetenskapliga artikeln (Se artikel i Canvas). 
 
Seminarium baserat på VFU  
Under utbildningen och i kommande profession som intensivvårdssjuksköterska är förmågan 
till självkännedom och att kunna bedöma våra egna styrkor och svagheter väsentlig för att 
kunna ge en patientsäker vård. Vilken ny kunskap behöver jag utveckla? Det är viktigt att du 
under VFU;n dagligen reflekterar tillsammans med handledare och utvärderar dina behov av 
inlärning. Reflektion i grupp kommer att ske v 51 i ZOOM tillsammans med AKA (Helena 
Vesterlund) och kursansvarig (Angelica Forsberg). Reflektionen i grupp bygger på Gibbs’ 
reflektionsmodell som du hittar i Canvas. Utgå från en situation som du upplevt under din 
VFU. Förbered dig på att diskutera och reflektera utifrån frågorna i Gibbs’ modell för 
systematisk reflektion. Tänk på sekretessen och avidentifiera inblandade personer. 
 
Loggbok                                                                                                                     
Syftet med denna uppgift är att du ska utbyta tankar och reflektioner om händelser som berört 
dig under den verksamhetsförlagda utbildningen, så att ett djupinriktat lärande stimuleras. 
Detta kan bidra till att en ny förståelse och på sikt ett förhållningssätt i din nya profession 
utvecklas. I den här kursen ska du använda din loggbok genom att skriva om händelser du har 
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varit med om under veckan, dina tankar och reflektioner i samband med den aktuella 
händelsen, samt vilken lärdom händelsen förde med sig med hjälp av kurslitteratur och/eller 
vetenskapliga artiklar. Med reflektion menas i den här kursen att medvetandegöra vad du gör, 
hur du gör det och vilka tankar och känslor du handlade utifrån samt vilken ny förståelse och 
insikt detta ledde till.  
 
Varje vecka under din VFU, ska du i Canvas göra ett loggboksinlägg. Tänk på att formulera 
dig så att ingen enskild person kan känna sig utpekad. Varje vecka ska du även ge 
kommentarer/reflektioner till någon av dina kurskamraters diskussionsinlägg (minimum 4 
inlägg/kurs). Du kanske har varit med om något liknande som du vill delge eller bara ge din 
reflektion på saken eller komma med frågor.  
 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)   
I den här kursen gör du VFU inom intensivvård v. 47-50. Din VFU inom intensivvård 
omfattar minst 30 tim/vecka och kan inkludera dag, kvälls, natt- och helgskift, tid för 
litteraturstudier etc. tillkommer utöver dessa 30 timmar. All VFU är obligatorisk. 
Institutionens utbildningsplan och kursplan ligger till grund för din VFU. Planera din VFU 
tillsammans med din handledare utifrån kursens mål och dina inlärningsbehov. Det är viktigt 
att du dagligen reflekterar tillsammans med handledare och utvärderar dina behov av 
inlärning. Reflektion i grupp tillsammans med AKA och/eller kursansvarig kommer att ske 
under VFU-perioden. Se material i Canvas angående detta.  

 
Examinationer  

 
 

Delexamination 1: Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning 
(BeVut) 

Instruktioner för VFU-bedömning 
Vid bedömningen av dina kunskaper och förmågor under din VFU används 
bedömningsunderlaget BeVut. BeVut är ett målrelaterat bedömningsformulär för 
verksamhetsförlagd utbildning som är utformat efter kursens övergripande mål. I 
bedömningsunderlagen för verksamhetsförlagd utbildning inom intensivvård på LTU 
(BeVut I, II och III) är kursens övergripande mål nedbrutna och specificerade i 
lärandeaspekter. Lärandeaspekterna i BeVut I, II och III speglar de kunskaper och 
förmågor du behöver utveckla och uppnå för att i slutet av utbildningen självständigt 
kunna ansvara för omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder av patienter som 
vårdas inom intensivvård. I början av din VFU ska du reflektera med din 
handledare/AKA över kursens mål och de specifika lärandeaspekterna i Bevut. Utifrån 
dessa ska genomförandet av din VFU planeras. VFU: n är betygsgrundande och bedöms 
genom två bedömningssamtal med handledare och AKA alternativt VFU-ansvarig 
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lärare. Det första bedömningssamtalet sker efter halva placeringen (efter cirka 2 veckor).  
Det andra bedömningssamtalet sker i slutet av placeringen. Samma bedömningsunderlag 
används vid båda bedömningssamtalen. Dokumentet fylls i med bläck av handledare och 
student i samråd med AKA/VFU-ansvarig lärare. Betygsskalan är tvågradig, Godkänd 
(G) eller underkänd (U). 

Halvtidsbedömning 
Vid halvtidsbedömningen deltar du, handledare och AKA alternativt VFU-ansvarig lärare. 
För dig som gör din VFU utanför länet eller där det inte finns en AKA deltar AKA från 
Sunderby sjukhus eller VFU-ansvarig lärare vid bedömningssamtalet. Tid för samtalet ska 
planeras i förväg, beräkna cirka 60 minuter. Du förbereder dig genom att reflektera över 
kliniska situationer relaterat till varje lärandeaspekt i BeVut. Handledaren förbereder sig 
genom att göra en egen bedömning av dina kunskaper och förmågor relaterat till 
lärandeaspekterna i BeVut. Med ett objektivt synsätt och följdfrågor till din berättelse 
bedömer AKA/VFU-ansvarig lärare dina kunskaper och förmågor. Bedömningsunderlaget 
blir utgångspunkt för bedömningssamtalet som ska utmynna i vad som fungerat bra under 
din VFU och vilka utvecklingsområden du har som behöver förbättras. Samtalet vid 
halvtidsbedömningen är formativt, och ska stimulera din fortsatta utveckling av dina 
kunskaper och förmågor, som bedöms vid slutbedömningen. Om du riskerar att inte uppnå 
betyget godkänd gällande någon av förmågorna relaterat till lärandeaspekterna ska en 
handlingsplan upprättas av AKA i samråd med VFU-ansvarig lärare i samband med 
halvtidsbedömningen. Handlingsplanen skall innefatta åtgärder för att möjliggöra att 
kursens övergripande mål kan uppnås. 

 

Slutbedömning                                                                                                                                       
Vid det avslutande bedömningssamtalet deltar du, handledare och AKA alternativt VFU-
ansvarig lärare. För dig som gör din VFU utanför länet eller där det inte finns en AKA 
deltar AKA från Sunderby sjukhus eller VFU-ansvarig lärare vid bedömningssamtalet. 
Tid för samtalet ska planeras i förväg, beräkna cirka 60 minuter. Som utgångspunkt vid 
slutbedömningen används underlaget från halvtidsbedömningen. Du förbereder dig genom 
att reflektera över kliniska situationer relaterade till varje lärandeaspekt i BeVut. 
Handledaren förbereder sig genom att göra en egen bedömning av dina kunskaper och 
förmågor relaterat till lärandeaspekterna i BeVut. Med ett objektivt synsätt och följdfrågor 
till din berättelse bedömer AKA/VFU-ansvarig lärare dina kunskaper och förmågor. 
Bedömningsunderlaget BeVut blir utgångspunkt för bedömningssamtalet som är 
betygsgrundande. Då AKA deltar i bedömningssamtalet ansvarar denne för att lämna ett 
betygsförslag till VFU-ansvarig lärare med grund i samtalet. Det är viktigt att även vid 
slutbedömningen reflektera över vad som fungerat bra under din VFU och vilka 
utvecklingsområden du har som behöver förbättras, i syfte att mot slutet av utbildningen 
självständigt kunna ansvara för omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder av 
patienter som vårdas inom intensivvård. 
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Bedömningsunderlaget BeVut signeras efter slutbedömningen av dig själv, handledare och 
AKA alternativt VFU-ansvarig lärare. Efter VFU placeringen ansvarar du för att scanna in 
en kopia på bedömningsunderlaget BeVut i sin helhet och lämna in det i Canvas för 
bedömning av VFU-ansvarig lärare och examinator. Du behåller och ansvarar för 
originalet. 
 

För betyget godkänt skall: 
• Du har fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs varit aktivt närvarande 

under minst 30 timmar/VFU-vecka. 
• Din utveckling av samtliga förmågor i bedömningsunderlaget BeVut uppnå 

betyget godkänd. 
 

Rutiner vid betyget icke godkänd: Examinator/lärare skall med stöd av 
bedömningsunderlaget motivera betyget skriftligt samt underteckna yttrandet. Kursansvarig 
lärare planerar tillsammans med berörd student när och var han/hon skall genomföra den 
underkända kursen. Underkänd kurs i verksamhetsförlagd utbildning omfattar hela kursens 
längd. Endast ett ytterligare tillfälle ges avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om 
särskilda skäl föreligger kan ytterligare ett tillfälle beviljas. Med särskilda avses skäl som 
anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1. 
 
Delexamination 2: Individuell skriftlig hemtentamen 
 

Du genomför en individuell skriftlig hemtentamen i två delar. Uppgiften baseras på erfarenhet 
inhämtad från den egna VFUn, kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. Du hittar den 
individuella skriftliga hemtentamen i Canvas. Du lämnar in din individuella hemtentamen 
som ett dokument i Canvas, senast 17 januari.  
 
För betyget Godkänt skall följande kriterier ha uppfyllts: 

• Att du besvarat samtliga frågor och att dina svar stämmer överens med angivna 
referenser. 

• Att du skrivit svaren i hemtentamen med ett språk som är begripligt och grammatiskt 
korrekt. 

• Att du sökt, använt och kritiskt granskat för omvårdnadsforskning relevanta källor och 
referenser samt använt en korrekt och systematisk referensteknik enligt APA.  

• Att du sammanställt och värderat den litteratur du använt.  

• Att du dragit egna slutsatser utifrån vald kvalitetsförbättring (del 1) och utifrån din 
kritiska granskning av intervjun (del 2).  

• Att du fört ett etiskt resonemang om genomförande av kvalitativa forskningsintervjuer. 

• Att du visat förmåga till ett kritiskt förhållningssätt. 
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Kursbetyg 
Godkänd kurs För det totala betyget godkänd i kursen O7069H krävs att dina kunskaper och 
förmågor i slutbedömningssamtalet bedöms som godkända och att den skriftliga enskilda 
tentamen bedömts som godkänd, samt att du gjort angivna studieuppgifter.  

 
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. Efter 
avslutad kurs kommer en sammanställning av kursutvärderingen att finnas tillgänglig i 
kursrummet. 

  
Litteratur 

 
 
Kurslitteratur 
*Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (2016). ACCCN's Critical Care Nursing. Elsevier Health 
Sciences. 
Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund: 
Studentlitteratur. 
*Larsson, A., & Rubertsson, S. (Red.). (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber. 
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvård. https://www.socialstyrelsen.se/halso-ochsjukvard 
Socialstyrelsen. Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS). 
https://www.socialstyrelsen.se/sosfs  
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. https://www.sbu.se/ 
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. 
(2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Referenslitteratur 
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 
omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Artiklar 
Bengtsson, M. (2016) How to plan and perform a qualitative study using content analysis. 
NursingPlus Open, 2, 8-14. 
Casey, A., & Elliot, T. (2010) Prevention of central venous catheter-related infection: update. 
British Journal of Nursing, 19, 78-87. 
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Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in 
qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today. 
Graneheim, U H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112. 
Van Wihngaarden, E., Ven der Meide, M & Dahlberg, K. (2017). Researching health care as 
meaningful practice: Towards a nondualistic view on evidence for qualitative research. 
Qulitative Health Research. DOI: 1049732317711133. 
Woodrow, P. (2009). Arterial catheters: promoting safe clinical practice. Nursing Standard, 
24, 35-40. 
Dessutom tillkommer de artiklar och litteratur som du själv söker och som är relevanta för 
kursen. 
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