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Förord 

 
Begreppet omvårdnad beskrivs på avdelningen för Omvårdnad, Institutionen för hälsa, 

lärande och teknik vid Luleå Tekniska Universitet enligt följande: 

"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." 

Välkommen till den första av tre yrkesspecifika omvårdnadskurser i utbildningen till 

specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård. Utövandet av omvårdnad inom 

anestesisjukvård erfordrar särskilda kunskaper tillika färdigheter: anestesisjuksköterskans 

specifika funktioner består i att upprätthålla samt optimera patientens fysiologiska processer i 

samband med anestesi. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: 

• skapa tillit, förtroende och trygghet hos patient och närstående 

• genomföra anestesi utifrån patientens, anestesiologens, operationens, behandlingens 

eller undersökningens specifika förutsättningar 

• etablera och upprätthålla fria luftvägar hos patienten 

• göra relevanta observationer av patientens tillstånd pre-, intra- och postoperativt 

• administrera och dosera läkemedel på basis av noggranna observationer av vitala 
kroppsfunktioner 

I denna kurs studerar du omvårdnadsåtgärder, medicinskt indicerade åtgärder och medicinsk 

teknik i relation till anestesi. Studierna innefattar metoder för att kunna analysera 

omvårdnadsbehovet hos såväl patient som närstående i samband med anestesi. 

Omvårdnadsvetenskapen avser att beskriva, förklara och förstå olika typer av fenomen 

relaterade till hälsa/ohälsa, friskhet/sjukdom. Vetenskap, att skapa vetande, handlar om att 

undersöka olika fenomen och hur de förhåller sig till varandra. I all vetenskaplig utveckling 

av kunskap behövs redskap, en metodologi, och i denna kurs är fokus på den kvalitativa 

forskningsintervjun och hur data sen kan analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Egna studier växlas med verksamhetsförlagd utbildning under handledning. I studierna ingår 

även att du ska observera och reflektera över arbetsledning och arbetsorganisation. Som 

anestesisjuksköterska ska du i din yrkesutövning följa och kunna tillämpa de författningar, 
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föreskrifter och andra regler som gäller inom specialområdet (se kompetensbeskrivning för 

anestesisjuksköterska) 

Pedagogisk grundsyn 

Vår strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursens mål. Det innebär att 

du kan se samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Ett djupinriktat lärande 

stimuleras av egen aktivitet, i utbyte och i interaktion med andra, samt med anknytning till din 

tidigare kunskap och erfarenhet. Din roll är att ta ansvar för din inlärning och att bidra till ett 

bra inlärningsklimat. Klimatet ska präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika 

åsikter, så att trygghet skapas i gruppen. Vår roll som lärare är att skapa en inlärningsmiljö 

med klara mål, undervisning och studieuppgifter som stimulerar dig och gör det intressant att 

vilja lära dig. En förtroendefull relation mellan dig som student och oss som lärare är en 

förutsättning för att du vågar ställa frågor och känner stöd i ditt lärande. I denna kurs sker 

lärandet, enskilt eller i grupp med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer och 

studieuppgifter. Även kursens examination är ett inlärningstillfälle. Kursen går parallellt med 

M7003H Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 7,5 hp där Ulrica Strömbäck är 
kursansvarig. 

Kursansvarig & examinator 

 

Kursansvarig: 

Fanny Larsson. Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Doktorand. 

Examinator:  

Ulrica Strömbäck. Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Lektor i omvårdnad. 

Kursmål & innehåll 

 

Se kursplan (länk finns i Canvas-rum) 
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Tidsplan  
se schema i TimeEdit för detaljerad information (länk finns i Canvas) 

 

Vecka Aktivitet Uppgift/Examination 
44  Kursintro 

Inspelade föreläsningar + egna 
studier 

Via zoom 
Canvas + Kurslitteratur 

45 Campusvecka 
• Föreläsning 

intrathekal/epidural 
smärtbehandling 

• Invasiva åtgärder 
• Simulering 
• MT-undervisning 

Campus, LTU 

46 Seminarium kvalitativ metodik Zoom – ons 16/11 
47 – 50 VFU I 

 
• Loggbok 
• Halvtidsbedömning  
• Slutbedömning 
• Inlämning Examination 0001:  

BeVut i Canvas 
• Reflektionsseminarium fre 

v.50 
 

51-1 Inspelade föreläsningar + egna 
studier 

Canvas + Kurslitteratur 

2 Tentamensvecka • Inlämning Examination 0002: 
Individuell skriftlig 
hemtentamen, del 1 och 2 i 
Canvas 

 

Undervisning/föreläsningar
 

Kursintroduktion 

Kursintroduktion sker måndag 31/10 kl 10:15 – 11:45 via Zoom på följande länk:  

https://ltu-se.zoom.us/j/62639928968 (länk till kursens zoom-rum finns även i Canvas) 

 

Omvårdnad vid anestesisjukvård 

Denna inspelade föreläsning i ämnet anestesiologisk omvårdnad är en föreläsning som är 

inspelad för kursen om omvårdnad i akutsjukvård, O7009H. Även om föreläsningen 

förekommer i en tidigare kurs är den fortfarande aktuell i syftet att tillhandahålla en överblick 

och introduktion i anestesiologisk omvårdnad. 

 

https://ltu-se.zoom.us/j/62639928968
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Postoperativt illamående och kräkningar/PONV 

Inspelad föreläsning 

 

Tracheostomi 
Inspelad föreläsning 

 

Kärnkompetenser 
Inspelad föreläsning 

 

Föreläsning intratekal/epidural smärtlindring 

Campusveckan, vecka 45, inleds med en föreläsning om intrathekal och epidural 

smärtlindring tillsammans med de studenter som läser inritning intensivvård.  

 

Laboration – invasiva omvårdnadsåtgärder 
Denna laboration äger rum tis 8/11 kl 08.15 – 16.15 i salarna U109, U212, U221 och U229 

Gruppindelning kommer att publiceras i Canvas. 

Inför denna laboration ska du studera kurslitteratur samt se den film som finns inspelad. 

Vårdhandboken har även bra information om flertalet av momenten. I kursrummet finns även 

ett quiz för att du ska kunna testa dina kunskaper.  

 

Simulering – Generell anestesi, ASA 1 - 2 

Onsdag den 9/11 kl 08.15 – 16.15 sker simulering med fokus på generell anestesi av ASA 1 – 

2 patienter. 

Inför denna laboration ska du läsa på i kurslitteraturen om luftvägsbedömning, 

luftvägshantering, olika luftvägshjälpmedel samt hur en anestesiinduktion går till. Kom 

förberedd till laborationen.  Under dagen är ni indelade i två grupper. Grupp 1 börjar i sal 

U221 och Grupp 2 i Sal U229. Efter lunch byter ni sal. Gruppindelning finns i Canvas 
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MT-utrustning vid anestesisjukvård 

Inom anestesisjukvård förekommer en hel del MT-utrustning. På förmiddagen torsdag den 

10/11 ska ni i grupper (gruppindelning finns i Canvas) fokusera på olika MT-utrustningar och 

saker kopplade till dem. Utifrån era tilldelade områden ska ni tillsammans förbereda en 

redovisning för era övriga kurskamrater.  

 Kl 13:00 på torsdag 10/11 träffas vi i helklass där ni får redovisa era respektive områden för 

varandra. Hur ni redovisar är upp till gruppen att bestämma. Varje grupp har 20 minuter på 

sig till sin redovisning och så lämnas 10 minuter till frågor/diskussion. Fokus denna dag är att 

ni ska lära av varandra för att vara förberedda på en del av den MT-utrustning som ni kommer 

att träffa på under er kommande VFU.  

Inför denna dag ska ni vara inlästa på olika MT-utrustning som kan förekomma inom 

anestesisjukvård. Ni förväntas vara beredda på att ställa frågor och vara aktiva vid de övriga 

gruppernas redovisningar.  

Lästips: 

• Anestesiventilator och andningssystem   

- Anestesi (Lindahl, Winsö & Åkeson) kap 6 

- Anestesiologisk omvårdnad (Hovind) kap 15 

• Uppläggning av patient & nervskador 

- Anestesiologisk omvårdnad (Hovind) kap 16 

• Värmekällor, temperaturmätning 

- Anestesiologisk omvårdnad (Hovind) kap 13 sid 219-220, kap 18 sid 301-303 

• Neuromuskulär monitoriering samt monitoriering av anestesidjup 

- Anestesiologisk omvårdnad (Hovind) kap 13, sid 201-205, 216-218 

- Anestesi (Lindahl, Winsö & Åkeson) kap 7, sid 154-155, sid 157-159 
- Artikel: Prolonged residual paralysis after a single intubating dose of rocuronium 

 

Seminarium om kvalitativ metodik 

Under seminariet, som genomförs via zoom, onsdag 16/11 kl 08:15 – 16:15 kommer vi 

diskutera hur man går tillväga vid en intervju samt hur intervjudata analyseras. Detta för att 

förbereda er inför kommande examination. Ni kommer att vara indelade i två grupper, Grupp 
1 har seminarium 8.15 – 11.45 och Grupp 2 13.00 – 16.15. Gruppindelning finns i Canvas 
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Inför seminariet så ska du formulera två frågeställningar som syftar till att studera patienter 

och/eller närståendes upplevelser. Frågeställningarna ska vara av särskilt värde för just din 

specialitet vilket du muntligt ska kunna motivera.   

Vid seminariet kommer vi att gå igenom hur man utifrån dessa frågeställningar kan 

genomföra en kvalitativ studie i omvårdnad. Vilken typ av studiedesign är lämplig? Hur är 

tillvägagångssättet vid datainsamlingen? Vilka etiska överväganden bör göras samt hur tänker 

man kring studiens trovärdighet?   

Inför seminariet ska Du ha sett de inspelade föreläsningar om kvalitativ metod som finns i 

Canvas: Referenshantering, Kvalitativa forskningsintervjuer och Kvalitativ innehållsanalys (2 
st). Tips på användbar litteratur i ämnet: 

• Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

- Kapitel 4 Etiska frågor kring intervjuande, s.97-117.  

- Tablå 6.2 Sju stadier i en intervjuundersökning, s.144. 

- Kapitel 8 Att genomföra en intervju, s.183-202. 

- Kapitel 15, Generalisering från intervjustudier, s.310-316. 

• Henricson, M. (Red.) (senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till 

examination. Lund: Studentlitteratur. 

- Kap. 2 – Forskningsprocessen 

- Kap. 3 – Forskningsetik 

- Kap. 6 - Kvalitativ design 

- Kap 28 – Vetenskaplig kvalitetssäkring, avsnittet om Vetenskaplig kvalitet.  

 

• Metodartikel: Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in 

nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

education today, 24(2), 105-112. 
 

Seminarium baserat på VFU 

Se instruktioner för seminarium (som äger rum fre. 13/12 kl. 13-16:15) under Rubrikerna 

Verksamhetsförlagd utbildning  Loggbok  Seminarium baserat på VFU 
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Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

 
I denna kurs kommer du att erhålla din första kliniska fördjupning inom anestesisjukvård. 

Under fyra veckor kommer du genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Din VFU är 

en stor del i processen att utbilda dig till specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, 

genom att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktik så kommer du erhålla en ökad förståelse 
för den kompetens som anestesisjuksköterskan besitter.  

Din VFU inom anestesisjukvård omfattar minst 32 timmar/vecka och kan komma att 

inkludera dag-, kvälls-, natt- och helgskift beroende på verksamhetens utformning samt din 

handledares personliga arbetsschema. Tid för litteraturstudier etc. tillkommer utöver dessa 32 
timmar. All VFU är obligatorisk.  

Institutionens utbildningsplan och kursplan ligger till grund för din VFU. Planera din VFU 
tillsammans med din handledare. Läs mer om VFU under avsnittet Examinationer. 

 

Checklista 

 I Canvas-rummet finns en checklista vilken används som stöd för inlärning. Samma 

checklista följer studenten genom hela utbildningen. För vissa moment sker en progression 

under utbildningen, medan vissa moment kanske endast innefattar teoretisk förankring även 

efter sista VFU:n. Checklistan kan användas om stöd vid bedömningssamtal, utöver det 

betygsgrundande dokumentet BeVut. 

 

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 och 

en ny förståelse och insikt utvecklas. I den här kursen ska du använda din loggbok genom att 

skriva om händelser du har varit med om under veckan, dina tankar och reflektioner i 

samband med den aktuella händelsen, samt vilken lärdom situationen 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. 
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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. Diskussionerna kommer att följas upp och vara underlag för bedömning. Inlägg i 

loggboken är krav för godkänd kurs. Alla kunskaper du har möjlighet att tillägna dig i den här 

kursen är viktiga med tanke på din framtida roll som anestesisjuksköterska vart du än kommer 

att arbeta. Spara anteckningarna i loggboken; de är till hjälp vid utvärdering och vid planering 
av dina fortsatta studier. 

 

Seminarium baserat på VFU  

Under utbildningen och i kommande profession som anestesisjuksköterska 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. Muntlig reflektion i grupp kommer att ske fre v.50 i ZOOM tillsammans med 

kursansvarig. 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. 

 

Examinationer 

 
Examination 0001: Verksamhetsförlagd utbildning 

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 anestesisjukvård på LTU 

(BeVut I, II och III) är kursens övergripande mål nedbrutna och specificerade. BeVut I, II och 

III speglar de kunskaper och förmågor du behöver uppnå för att i slutet av utbildningen 
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självständigt kunna ansvara för omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder av patienter 

som vårdas inom anestesisjukvård. I början av din VFU ska du reflektera med din 

handledare/AKA över kursens mål och specifikationerna 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, Underkänd (U) eller Godkänd 

(G). 

 

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 kursmål i BeVut. Handledaren förbereder sig genom att 

göra en egen bedömning av dina kunskaper och förmågor relaterat till kursmålen 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 de specifika kursmålen 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 kursmålt i BeVut. Handledaren 

förbereder sig genom att göra en egen bedömning av dina kunskaper och förmågor relaterat 

till kursmålen 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 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 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 anestesisjukvård 

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. 

 

 

Grunder för betyg – Examination 0001: Verksamhetsförlagd utbildning 

Betyg G: 

• Du har fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande under 

minst 32 timmar/ VFU-vecka. 

• Du bedöms klara av kursmålen utifrån bedömningssamtalen och enligt ifylld BeVut. 

Betyg U: 

Adjungerande klinisk adjunkt/examinator/kursansvarig skall med stöd av 

värderingsunderlaget 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 

VFU-ansvarig lärare ska kontaktas omgående om du, din handledare eller AKA upplever 
osäkerhet om du kommer att uppnå kursens mål.  

 



11 
 

särskilda skäl föreligger kan ytterligare ett tillfälle beviljas. Se LTU:s interna dokument som 

finns länkat till i Canvas under VFU-information och placeringar. 

 

Examination 0002: Individuell skriftlig hemtentamen 

Examinationen genomförs individuellt och baseras på erfarenhet inhämtad från den egna 

VFU: n. Rubriksätt dina arbeten på lämpligt sätt. Inlämning sker i Canvas senast söndag 15/1 

2022 kl 23.59 i avsedda mappar. Den skriftliga inlämningsuppgiften består av två delar. 

Referenshantering sker enligt APA-mallen.  

 

Första delen  

ska omfatta maximalt 4 sidor. Referera till vetenskapliga artiklar och kurslitteratur.  

• Du ska välja en patient där du utfört en anestesiologisk omvårdnadsåtgärd där du sedan 

diskuterar möjligheten till kvalitetsförbättring utifrån någon av de sex kärnkompetenserna: 

personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad vård, 

kvalitetsutveckling/förbättringskunskap, säker vård eller informations- och 

kommunikationsteknik. I uppgiften skall följande ingå:  

1. En kort anamnes av patienten. 

2. Beskrivning av indikation för åtgärden.  

3. Du ska ge ett förslag på kvalitetsförbättring och argumentera för detta kopplat till 

någon av de sex kärnkompetenserna. Referera till kurslitteratur och vetenskapliga 

artiklar.  

 

Andra delen  

ska omfatta max 4 sidor. Referera till kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. Rubriksätt och 

numrera de tre uppgifterna (1–3). 

• Du ska ta del av en transkriberad intervju (Finns i Canvas). Syftet med intervjun är att 

beskriva en patients upplevelse av att bli opererad och vårdas på postoperativ 

avdelning.  

1. Du ska analysera intervjun samt reflektera över den genomförda intervjuns 

styrkor/svagheter. Områden som du ska beröra när du diskuterar dessa för- 
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respektive nackdelar är; kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod, 

intervjuteknik kopplat till en kritisk granskning av intervjun. Referera till 

kurslitteratur och metodartiklar.  

2. För ett etiskt resonemang om genomförande av kvalitativa forskningsintervjuer, 

kopplat till konfidentialitet och informerat samtycke. Referera till kurslitteratur 

och metodartiklar. 

3. Ge förslag på en metod för analys som du skulle kunna använda dig av, motivera 

valet och beskriv hur du går tillväga utifrån en vald metodartikel. 

Arbetet kommer att kontrolleras för plagiat via URKUND.  

 

Formalia för rapporterna (del 1 och 2): 

• Försättsblad (enligt tidigare struktur på kurs O7009H) 

• Radavstånd 1.5, Times New Roman, Teckenstorlek 12 

• Rak vänstermarginal 

• Sidnumrering höger nedre kant, ej på försättsblad 

• Ett språk som är begripligt, grammatiskt korrekt och följer vedertagna principer 

• Referenser i löpande text och referenslista enligt APA 
• Vid referens till kurslitteratur skall även sidhänvisning anges i löpande text 

 

Grunder för betyg – Examination 0002: Individuell skriftlig hemtentamen 

Betyg G: 

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

referenser.   

• Att du dragit egna slutsatser utifrån valda referenser och din intervju (del 2) samt vald 

kvalitetsförbättring (del 1).   

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

korrekt.  

• Att du använt en korrekt och systematisk referensteknik; referenser i löpande text och 

referenslista enligt APA. 

• Att du sökt, använt och kritiskt granskat för omvårdnadsforskning relevanta källor och 

referenser samt använt en korrekt och systematisk referensteknik.   
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• Att du sammanställt och värderat den litteratur du använt.   

• Att du fört ett etiskt resonemang om intervjuns genomförande.   

 

Kursbetyg 

 

Betyg G: 

För det totala betyget godkänd i kursen O7075H krävs att dina kunskaper och färdigheter i 

bedömningssamtalet och att den skriftliga enskilda examinationen bedömts som godkänd, 

samt att du gjort angivna studieuppgifter.   

 

Kurslitteratur 

 

Se kursplan (länk finns i Canvas) 

 

Utvärdering 
Mot slutet av kursen kommer du att få en möjlighet att utvärdera kursen. Utvärderingen finns 

i Canvas. Jag skulle vara väldigt tacksam över om du tar dig tid att besvara denna utvärdering. 

Kursutvärderingen hjälper mig som kursansvarig att utveckla och förbättra kursens innehåll 

och upplägg för framtiden.  
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