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Förord 

 
Begreppet omvårdnad beskrivs på avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik, 
Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), 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 tredje och sista av de yrkesspecifika omvårdnadskurserna 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 

Syftet med kursen är att vidareutveckla dina teoretiska och kliniska färdigheter som du 
förvärvat i kurserna O7075H & O7076H.  Teori varvas med klinisk utveckling genom den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU III). Kursen läses parallellt med O7067H, 
examensarbete inom anestesisjukvård. 

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 examinationer är ett inlärningstillfälle. 
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Kursansvarig & föreläsare 

 

Kursansvarig 

Fanny Larsson. Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Doktorand. 

Examinator:  

Ulrica Strömbäck. Specialistsjuksköterska intensivvård. Lektor 

Kursmål & innehåll 

 

Se kursplan (länk finns i Canvas-rum) 

Tidsplan  

se schema i TimeEdit för detaljerad information 

 

Vecka Aktivitet Studieuppgift/examination 

13 Kursstartsvecka/Innevecka Kursintro 

Etikseminarium 

Simulering barn 

Barn A-HLR 

 

14–17 alt. 18-21 Verksamhetsförlagd utbildning 

III 

Loggboksinlägg + Reflektionsseminarium (29/4 alt. 27/5) 

Delexamination I – BeVut 

Delexamination III (Skriftlig inlämning senast 29/5 kl 23.59) 

22 Campusvecka Delexamination II - (Sjukvårdsgruppsutbildning) 

Delexamination III – (Patientfallsseminarium) 

 

Undervisning/föreläsningar
 

Kursintroduktion 

Kursintroduktion sker på plats i Luleå, måndag 28/3 kl 10.15 – 11.45 
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Etikseminarium 

I samband med kursstart kommer du få ta del av två skriftliga patientfall (finns i Canvas) som 

berör teamarbete och etiska dilemman i samband med anestesisjukvård. Utifrån de två 

patientfallen skall du reflektera över följande frågeställningar:  

• ”Vilka förutsättningar krävs för att arbetet inom teamet skall fungera optimalt?” 

• ”Hur kan en sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård påverka 

teamarbetet kring den enskilde patienten?” 

Måndag den 28/3 kl 13.00 – 16.15 kommer du att medverka i ett diskussionsseminarium kring 

patientfallen 

Simulering barn 

Tisdag 29/3 kommer ni att ha en halvdag med simulering av anestesi till barn. Inför 

simuleringen ska ni läsa på om anestesi av barn. Fokus kommer att ligga på planering, 

induktion, underhåll och väckning vid anestesi av barn.  

För gruppindelningen för tisdag 29/3 se nedan: 

Grupp 1 – Simulering fm Grupp 2 – Simulering em 

Kaspar Peter 

Joakim Björn 

Oscar Sanna 

Johanna Linn 

Petra Daniel 

Linus Cassandra 

Sara Simon 

 

Barn A-HLR 

Onsdag 19/1 kommer du erhålla utbildning i A-HLR för barn. Utbildningstillfället är 

obligatoriskt för godkänt betyg på kursen. Alternativet är att uppvisa intyg om genomgången 

och godkänd utbildning i A-HLR för barn som utförts inom det senaste året.  
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Inför utbildning i Barn A-HLR så ska ni anmäla er på följande länk: 

https://utbildningsportal.hlr.nu/index.php?option=com_jkurs&view=courses&course_id=9915

&Itemid=713 samt lämna in intyg av genomgången web-utbildning under samma länk.  

Litteratur: Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärt-

lungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR Boken beställs här: 

http://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/ 

Massiv blödning 

En massiv blödning är ett mardrömsscenario ur ett anestesiologiskt perspektiv. Det är en 

situation som ställer stora krav på snabbt agerande och kunskap om bakomliggande 

mekanismer. Patrik Pekkari, specialistläkare inom anestesi och intensivvård vid Sunderby 

sjukhus, föreläser om ämnet massiv blödning sett ur ett anestesiologiskt perspektiv. Vilka 

kompensationsmekanismer aktiveras i kroppen i samband med pågående blödning, vilka 

bakomliggande risker kan vi hitta i patientens anamnes och framför allt: hur skall vi agera om 

situationen uppstår? 

Organdonation 

Ibland uppstår situationen att en människa tillhandahåller den ultimata gåvan: liv till en annan 

människa genom organdonation. Det är en situation som är laddad i flera avseenden, både ur 

ett moraliskt men också medicinskt tillika omvårdnadsperspektiv. Vi behöver alla ta ställning 

till frågan kring organdonation, likaså behöver vi kunskap om ämnet. Angelica Forsberg, 

lektor tillika specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivsjukvård, föreläser om ämnet 

organdonation utifrån sina kunskaper och erfarenheter 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

 

I denna kurs kommer du att erhålla din tredje och sista kliniska träning inom anestesisjukvård. 

Målet är att du ska fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper du tillskansade dig under 

VFU I och VFU II. Fokus i denna kurs vilar på att bredda din självständighet som 

anestesisjuksköterska med större egenansvar i samband med anestesi. VFU II genomförs 

under vecka 4–7 alternativt 8–11.  

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 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Futbildningsportal.hlr.nu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_jkurs%26view%3Dcourses%26course_id%3D9915%26Itemid%3D713&data=04%7C01%7C%7Cd7cb3b04a72943d53e0d08d9f50c484d%7C5453408ba6cd4c1e8b1018b500fb544e%7C1%7C0%7C637810255358218299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XCTKCnF72G27T8%2FCzSDWqDP7smK5dZuFgY4vlPCnrlg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Futbildningsportal.hlr.nu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_jkurs%26view%3Dcourses%26course_id%3D9915%26Itemid%3D713&data=04%7C01%7C%7Cd7cb3b04a72943d53e0d08d9f50c484d%7C5453408ba6cd4c1e8b1018b500fb544e%7C1%7C0%7C637810255358218299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XCTKCnF72G27T8%2FCzSDWqDP7smK5dZuFgY4vlPCnrlg%3D&reserved=0
http://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/
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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.  

Ni ansvarar själva för att boka in en tid för mitt- respektive slutbedömning. Denna ”bokning” 

sker i Canvas under ”Datum och tid mittbedömning” respektive ”Datum och tid 

slutbedömning”. Klicka på rubriken och välj sedan ”redigera” uppe i höger hörn av sidan. 

Försök boka in tider så snart som möjligt men senast fredagen veckan innan tänkt bedömning. 

Uppstår problem eller att ingen tid passar kontakta kursansvarig så snart som möjligt. 

För mer information om bedömningar se rubriken Examinationer i detta dokument. 

Checklista 

I kursen O7075H påbörjades en checklista. Samma checklista används under 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. 

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 
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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. 17 eller 21 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 

 

Delexamination I: Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (BeVut III) 

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 

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 
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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 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 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 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 
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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 – VFU 

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 

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

finns i Canvas under VFU (BeVut). 

Delexamination II: Sjukvårdsgruppsutbildning 

Du kommer att genomföra en teoretisk samt praktisk slutexamination som tar avstamp i ett 

realistiskt scenario som kretsar kring en allvarlig trafikolycka. Bland medverkande personal 

återfinns erfarna ambulanssjuksköterskor tillika instruktörer i prehospital sjukvårdsledning, 

samt personal från Norrbotten läns landstings fakultet i Prehospital 

Sjukvårdsledningsutbildning (PS-utb.). Momentet genomförs på campusområdet vid Luleå 

tekniska universitet. 

VFU-ansvarig lärare ska kontaktas omgående om du, din handledare eller AKA upplever 
osäkerhet om du kommer att uppnå kursens mål.  
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Det är av yttersta vikt att du studerat förslagen kurslitteratur innan delexaminationen. 

Anledningen är att ni genomför en skriftlig tentamen på plats innan den praktiska övningen 

drar igång.  

Beskrivning av examinationen 

Sjukvårdsgruppsutbildningen är ett obligatoriskt moment i kursen. Om du inte närvarar måste 

du i efterhand uppvisa intyg på att genomgången utbildning enligt konceptet för PS eller 

sjukvårdsgruppsutbildning på skadeplats. Utövandet av akutsjukvård på olyckplats innebär 

förhållanden som väsentligt skiljer sig från sjukhusmiljön. Vid majoriteten av prehospitala 

insatser, oavsett storlek eller typ av skadehändelse, kommer den första sjukvårdsenheten att 

utgöras av en ambulansbesättning som får sjukvårdens ledningsansvar. All personal som 

tjänstgör i ambulans behöver därför kunskap om hur prehospital sjukvårdsledning utövas. 

Denna kunskap måste även finnas hos de läkare och sjuksköterskor som i ett senare skede kan 

komma att överta delar av, eller hela, ledningsansvaret.  

Under Socialstyrelsens ledning har det på nationell nivå tagits fram riktlinjer kring utövandet 

av sjukvårdsledning i samband med olyckor och katastrofer. Konceptet gäller såväl vid 

dagliga incidenter som stora katastrofer. Med utgångspunkt från modelleringsresultatet och 

med hänsyn till de förhållanden som är speciella för Sverige (bl.a. lagstiftning) har denna 

utbildning tagits fram. Utbildningen är avsedd för befattningshavare som kan komma att 

inneha rollen som sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig i skadeområdet samt 

sjukvårdsgrupper. 

Efter avslutad sjukvårdsgruppsutbildning förväntas du kunna: 

• Principer för ledning av sjukvård vid särskild händelse. 

• Organisation och triage i skadeområde. 

• Principer vid pre-hospital sjukvårdsledning. 

• Aktuella termer och begreppsdefinitioner. 

• Lagrum för och samverkan vid prehospitala sjukvårdsinsatser. 

Examination 

Momentet Sjukvårdsgruppsutbildning examineras enligt följande: 

• Skriftlig tentamen, pre- övning. 

• Praktiskt prov i samband med utbildningen. 
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• Skriftlig tentamen, post- övning.  

Litteratur; 

Nilsson, H., & Kristiansson, T. (2015). Katastrofmedicinsk beredskap: att leda sjukvård på ett 

särskilt sätt. Lund: Studentlitteratur. 

Delexamination III: Skriftlig, individuell examination 

Du skall beskriva ett patientfall som du upplevt i samband med den verksamhetsförlagda 

utbildningen del III. Tänk på att bibehålla sekretessen i den skriftliga inlämningen, 

avidentifiera berörda individer som patient/personal/närstående som figurerar i den löpande 

texten. Den skriftliga individuella examinationen skall vara maximalt 4 A4 sidor, exklusive 

formalia som försättsblad och referenslista. Arbetet kommer att kontrolleras för plagiat via 

URKUND. Det skriftliga patientfallet lämnas in under ”uppgifter” i Canvas senast sön 29/5 

kl 23.59. Lämna även in en kopia av ditt arbete under fliken Diskussioner i Canvas, detta för 

att du ska få tillgång till allas arbeten inför seminariet. 

Den skriftliga individuella examinationen skall innehålla följande: 

• En beskrivning av patientfallet utifrån patientens anamnes samt aktuella status enligt 

ABCDE. Du skall även redogöra för bakomliggande orsak till anestesi/operation samt 

beskriva händelseförloppet under pågående anestesisjukvårdsinsats.  

• Diskutera relevanta anestesiologiska omvårdnads- och medicinska åtgärder under 

förloppet. 

• Beskriv patientens, samt närståendes om aktuellt för den valda fallbeskrivningen, 

upplevelser samt reaktioner av de anestesiologiska omvårdnads- och medicinska 

åtgärderna. 

• Utifrån ditt patientfall skall du reflektera och resonera kring etiska aspekter och 

potentiella dilemman. 

• Vilka lagar och författningar är av särskild betydelse utifrån det valda patientfallet? 

Varje enskild punkt av beskrivningen ovan skall knytas an till relevanta, aktuella referenser i 

form av vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. 

Utformning av rapport: 

• Försättsblad (enligt aktuella riktlinjer för Luleå tekniska universitet) 
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• Typsnitt Times New Roman, teckenstorlek 12, radavstånd 1.5. 

• Rak vänstermarginal. 

• Sidnumrering höger nedre kant, ej på försättsblad. 

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

• Tydliga rubriker samt underrubriker. 

• Referenser i löpande text och referenslista enligt American Psychological Association 

(APA). 

• Vid referens till kurslitteratur skall även sidhänvisning anges i löpande text. 

Examinationsseminarium 

Sista veckan av kursen, onsdag 1/6 kl 8.15-14.30 så kommer patientfallen examineras via ett 

seminarium. Du skall inför seminariet förbereda en kort, á ~5 minuter, muntlig presentation 

av ditt patientfall (du behöver ej göra någon power-point). Samtliga som deltar på seminariet 

skall ha läst in sig på övriga kurskamraters arbeten, och därmed medverka i diskussion kring 

respektive patientfall. Fokus skall vara på själva patientfallet och det beskriva vårdförloppet, 

ej utformningen av rapporten som sådan. 

Betygsgränser delexamination III 

För att uppnå betyget Godkänd på delexamination III skall följande kriterier ha uppfyllts: 

Skriftlig inlämning: 

• Att patientfallet är skrivet med ett språk som är begripligt, grammatiskt korrekt och 

som följer vedertagna principer för det skriftliga svenska språket. 

• Att samtliga redovisningspunkter är besvarade. 

• Att studenten sökt, applicerat och kritiskt granskat för omvårdnadsforskningen 

relevanta källor och referenser, samt använt en korrekt och systematisk referensteknik. 

• Att studenten sammanställt, värderat, och redovisat kunskapsläget och fört ett 

problematiserande resonemang utifrån detta kopplat till det redovisade patientfallet. 

• Att studenten fört ett etiskt resonemang och kopplat referenser till det aktuella 

patientfallet. 

• med författningar/lagars betydelse.  
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Examinationsseminarium: 

• Att studenten visat förmåga att kortfattat och pedagogiskt presentera patientfallet för 

kurskamrater och lärare. 

• Att studenten förberett sig med relevanta frågor och förslag på alternativa 

omvårdnadsåtgärder till kurskamraternas patientfall. 

• Att studenten vid examinationsseminariet visar ett aktivt deltagande, vilket innebär att 

studenten för att uppnå betyget Godkänt ska ta del i de centrala frågeställningarna 

samt redogöra för/reflektera över dessa. 

Kursbetyg  

Betyget i Delexamination I, Delexamination II och Delexamination III sätts samman och ett 

gemensamt betyg sätts därefter på kursen.  

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.  

Litteratur 

Se kursplan (länk finns i Canvas) 
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