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Introduktion 
Hjärtligt välkommen till denna kurs; Intensivvård, verksamhetsförlagd utbildning II (O7070H). 

Detta är den andra professionsspecifika omvårdnadskursen av tre i utbildningen till 

specialistsjuksköterska med inriktning mot omvårdnad inom intensivvård. Kursen syftar till att ge 

dig både fördjupad och breddad specifik kunskap i omvårdnad inom intensivvård. Detta innebär 

att du studerar omvårdnad, medicinskt indicerade åtgärder och medicinsk teknik vid svikt av 

vitala funktioner med fokus på respiratorvård. I denna kurs studerar du även intensivvård med 

fokus på svårt sjuka personer i olika åldrar; barn, gravida och äldre. Du observerar och reflekterar 

också över hur verksamheten kan utvecklas och förbättras inom intensivvård. Kursen omfattar 

7.5hp, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier eller minst 200 timmar. Kursen startar vecka 3 

och då är det obligatorisk undervisning via ZOOM, innefattande föreläsningar, seminarier och 

laborationer. Under perioden vecka 4-11 har du VFU, vilken innefattar cirka 30 timmar per vecka, 

under fyra sammanhängande veckor. Parallellt med detta arbetar du med egna studier inför 

tentamen som infaller vecka 12. Denna kurs går parallellt med kursen (O7032H) examensarbete 

inom akutsjukvård, för vilken Ulrica Strömbäck är ansvarig. 

 

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 ett frisinnat humanistiskt förhållningssätt, 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 omvårdnad inom intensivvård omsatt i praxis. 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 interaktion med andra grundat i din egen 

kunskap och tidigare erfarenhet.  

 
Omvårdnad 
På avdelningen för omvårdnad, institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, 

beskrivs 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. 
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Kursansvarig, lärare och föreläsare 
 

 
Angelica Forsberg, intensivvårdssjuksköterska, universitetslektor; kursansvarig. Föreläser om 

missbruk och intoxikation på IVA, deltar i laborationer; övervakning och interna transporter av 

intensivvårdspatienter och i seminarium om förbättringskunskap inom intensivvård. Gör BeVut-

bedömningar under VFU:n, 

 

Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor och ämnesföreträdare; examinator. 

 

Anja Söderberg, psykiatrisjuksköterska, universitetsadjunkt. Föreläser om psykisk ohälsa inom 

akutsjukvård. 

 

Gunilla Johansson, barnmorska, universitetsadjunkt, doktorand i omvårdnad. 

Inspelad föreläsning om den gravida patienten och om komplikationer såsom preeklampsi och 
HELLP syndrom. 

 

Julia Bäck, intensivvårdssjuksköterska. Inspelade föreläsningar om trycksår, patientsäkerhet och 

läkemedel på IVA. 

 

Helena Vesterlund, intensivvårdssjuksköterska, adjungerad klinisk adjunkt (AKA). 

Deltar i laborationer; övervakning och interna transporter av intensivvårdspatienter och i 

seminarium om förbättringskunskap inom intensivvård. Gör BeVut- bedömningar under 

VFU:n, 

 

Lisa Persson, intensivvårdssjuksköterska, huvudhandledare och studentansvarig på IVA i 

Sunderbyn. Utför bedömningar på VFU. Deltar i seminarium baserat på VFU. 

 

Jennie Wallin, intensivvårdssjuksköterska, universitetsadjunkt. Utför bedömningar på VFU. 

Deltar i seminarium baserat på VFU. 

 

Åsa Carlsson, intensivvårdssjuksköterska, teknikansvarig på IVA i Sunderbyn.  

Undervisar om ultraljud och PICCO.                              

 

Katarina Melander, sjuksköterska med specialistutbildning inom äldrevård, universitetslektor. 

Inspelade föreläsningar om äldre inom akutsjukvård, fysiologiska förändringar/specifika behov 

och om förvirringstillstånd. 

 

Ulrica Månsson, intensivvårdssjuksköterska, nutritionsansvarig på IVA i Sunderbyn. 

Inspelad föreläsning om nutrition inom intensivvård. 

 

Kristina Stridsman, barn- och intensivvårdssjuksköterska. Föreläser om barn inom 

intensivvård. 

 

Ulla Larsson, intensivvårdssjuksköterska, teknikansvarig på IVA i Sunderbyn. 

Undervisar om prismadialys och respiratorvård. 

 

Marice Bäckström, röntgensjuksköterska, universitetsadjunkt. Inspelad föreläsning om röntgen 

och strålskydd. 
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Kursens innehåll 
 

 Att vara svårt sjuk eller skadad och upplevelsen av att vara närstående 

 Etik 

 Omvårdnad av svårt sjuka eller skadade personer med fokus på respiratorvård 

 Omvårdnad av barn, gravida kvinnor och äldre personer inom intensivvård 

 Omvårdnad vid transporter av svårt sjuka patienter 

 Medicinsk teknik inom intensivvård; principer för och hantering av medicinteknisk apparatur och 

sjukvårdstekniska moment. 

 Evidensbaserad omvårdnad 

 Dokumentation av vård och omvårdnad 

 Aktuella lagar och författningar 

 Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning 

 

 

Kursens mål 
 

Du ska efter avslutad kurs kunna; 

 under handledning ansvara för och leda omvårdnaden av svårt sjuka eller skadade patienter inom 

intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde 

 jämföra och motivera val av omvårdnadsåtgärder utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska 

principer 

 utifrån ett etiskt förhållningssätt under handledning bedöma behovet av, planera, genomföra, 

utvärdera och dokumentera omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder för personer i olika 

åldrar 

 visa förmåga att initiera, genomföra, undervisa i och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande 

arbete 

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

 ge förslag till och motivera metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten 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 kunna utveckla sin kompetens för att 

kunna bedriva en säker vård. 
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Kursens genomförande - lärandeaspekter 
 

Omvårdnad av svårt sjuka personer i behov av respiratorvård                                          

Under din andra professionsspecifika kurs inom intensivvård fördjupar du din kunskap och 

förmåga att leda och ansvara för omvårdnaden av svårt sjuka eller skadade personer som vårdas på 

IVA, nu med fokus på svårt sjuka eller skadade respiratorvårdade patienter. Förutom 

kurslitteraturen finns instuderingsmaterial i Canvas gällande olika respiratorer och deras olika 

funktioner och moder. Under Campusveckan deltar du också i undervisning som äger rum i 

ZOOM. Teknikansvariga sjuksköterskor på IVA går igenom respiratorns olika funktioner, samt 

undervisar om prismadialys. Interna transporter av intensivvårdspatienter är vanliga och att 

förflytta en intensivvårdspatient kan utgöra en risk. Undervisning om hur detta kan utföras på ett 

säkert sätt sker via ZOOM. Att vårda en svårt sjuk eller skadad patient som är sederad och 

respiratorbehandlad på IVA innebär patienten är helt utelämnad och att du som 

intensivvårdssjuksköterska ansvarar för att alla fysiologiska behov tillgodoses. I Canvas finns 

inspelade specifika föreläsningar; omvårdnad vid trycksår inom intensivvård, patientsäkerhet och 

läkemedel samt nutrition inom intensivvård. Det finns även två inspelade föreläsningar som 

avhandlar smärta, delirium och sedering samt ger exempel på olika skattningsskalor som används 

inom intensivvård.  

 

       Omvårdnad av personer i olika åldrar inom intensivvård 

I denna kurs fördjupar du din förmåga att utifrån ett etiskt förhållningssätt bedöma behovet av, planera, 

genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder för personer i olika 

åldrar. Att vårda svårt sjuka barn är speciellt och kan upplevas som utmanande. En 

intensivvårdssjuksköterska som även är specialistutbildad i barnsjukvård, undervisar under 

Campusveckan via ZOOM; om klinisk handläggning av barn på IVA. Att vara gravid är för de flesta en 

omvälvande upplevelse och ibland uppstår komplikationer som kräver intensivvård. Ta del av de 

inspelade föreläsningarna i Canvas som rör omvårdnad av den gravida kvinnan med komplikationer och 

läs på i kurslitteraturen om preeklampsi. Att åldras är naturligt och de flesta av oss hoppas på att få bli 

gamla. Många patienter som vårdas inom intensivvård är äldre och därmed är det viktigt att ha kunskap 

om faktorer specifika för åldrandet. Ta del av föreläsningarna i Canvas som rör äldre personer inom 

akutsjukvård och deras specifika behov. 

 

Omvårdnad av personer med psykisk ohälsa inom intensivvård 

I denna kurs ska du utveckla förmåga att bedöma och värdera intensivvårdspatienters psykiska 

status, komfort och välbefinnande. Psykisk ohälsa, missbruk inkluderat, är vanligt förekommande 

under livsspannet. Personer med dessa åkommor är ofta i behov av vård inom intensivvården och för att 

kunna ge en god omvårdnad behöver du som intensivvårdssjuksköterska specifik kunskap inom detta 

område. Under Campusveckan deltar du i föreläsningar via ZOOM; omvårdnad vid psykisk ohälsa i 

akutsjukvård och omvårdnad av intoxikerade patienter inom intensivvård. Vi reflekterar tillsammans över 

hur dessa personer kan vårdas på ett hälsobefrämjande sätt. Läs de artiklar inom området som finns i 

Canvas. 
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Förbättringskunskap 

I intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde ingår att delta i olika former av förbättringsarbete i 

syfte att planera och utveckla verksamheten inom intensivvård. Ny kunskap och nya förutsättningar i 

samhället förändrar ständigt de behov som vården ska möta. Hur ser vi till att nya forskningsrön omsätts i 

kliniskt arbete? Målet med förbättringskunskap är att patienter ska få ta del av den bästa vård vi kan 

erbjuda i en specifik situation. Förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete är att 

forskningsbaserad kunskap implementeras och att införda insatser utvärderas genom att mäta dess effekter. 

Under Campusveckan deltar du i ett seminarium via ZOOM om förbättringskunskap där vi tillsammans 

reflekterar över exempel på hur kliniskt förbättringsarbete kan utföras. Läs inför seminariet rapporten 

’Teamarbete och förbättringskunskap’: två kärnkompetenser för god och säker vård (Finns i Canvas). 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

I den här kursen gör du VFU inom intensivvård mellan vecka 4-11, fyra sammanhängande 

veckor. Din VFU inom intensivvård omfattar minst 30 tim/vecka och kan inkludera dag, kvälls, 

natt- och helgskift. 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. 

 

Loggbok                                                                                                                      

Syftet med denna uppgift är att du ska delge tankar och reflektioner om händelse 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 en händelse som du har varit med 

om under din VFU, 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 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. Under din 

VFU, ska du i Canvas göra minst ett loggboksinlägg. Tänk på att formulera dig så att ingen 

enskild person kan känna sig utpekad. Du ska även ge kommentarer/reflektioner till någon av 

dina kurskamraters diskussionsinlägg (minimum 1 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.  

 

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 vecka 8 alternativt 12 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. Det är tillåtet att välja samma händelse som du har beskrivit i loggboken. Förbered dig på 

att diskutera och reflektera utifrån frågorna i Gibbs’ modell för systematisk reflektion. Tänk på 

sekretessen och avidentifiera inblandade personer. 
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Examination 
 

Examination 0001: 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 

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 
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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. 

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 ha 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. 

 

Examination 0002: Individuell skriftlig tentamen 
Tentamen äger rum i Canvas under övervakning i ZOOM och avser att utvärdera att du nått 

kursens mål. Tentamen sker individuellt för att utvärdera att du innehar kunskap som fordras i 

professionen som specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård. Tentamen förutsätter att 

du har grundläggande kunskaper inom intensivvård i och med att denna kurs bygger vidare på 

tidigare kurser. För att uppnå betyget Godkänd krävs minst 70% rätta svar. 

 

Kursbetyg 
Betyget i examination 0001 och examination 0002 sätts samman och ett gemensamt betyg 

sätts därefter på kursen. För betyget godkänd på kursen krävs godkänd på båda 

examinationerna. 
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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 du att få en sammanställning av kursutvärderingen. 

 

 

Litteratur 
 

      

     Kurslitteratur 

 
*Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (2016). ACCN'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. 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärt-lungräddning A-HLR till barn: 

kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR. 

*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. 

 
Referenslitteratur 

 
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning 

och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Litteraturen har använts i tidigare kursen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


