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Välkommen! 

 
Har du frågor eller funderingar om kursen hör du av dig till mig. 

 

Carina Nilsson 

Kursansvarig 

 
ALLMÄN INFORMATION 
 
Pedagogisk idé 

Vi ser dig som en aktiv, delaktig individ som tar ansvar för din egen inlärningsprocess. Vår strävan är att du 
utvecklar ett självständigt lärande, som förberedelse inför din kommande yrkesprofession. Din roll är att ta 
ansvar för din egen inlärning och att bidra till ett bra inlärningsklimat. Klimatet ska präglas av öppenhet och 
en tillåtande attityd för olika åsikter, så att en trygghet skapas i gruppen. Rollen som lärare är stödja och att 
skapa en inlärningsmiljö med klara mål och studieuppgifter som stimulerar till en fördjupad kunskap och 
djupinlärning. En förtroendefull relation och en ömsesidig respekt mellan dig och oss lärare, är en 
förutsättning för ett bra studieklimat. I ett sådant klimat vågar du ställa frågor, får återkoppling på uppgifter 
och stöd i ditt lärande 

Fusk och plagiat 

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker 
vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas (SFS 1993:100, 10 kap 1§). 

Vid universitetet används ett plagiatkontrollverktyg, Urkund, som skyddar dina uppsatser från att 
plagieras och som även kan spåra plagiat. Lärare är skyldiga att anmäla varje misstanke om fusk och 
plagiat till universitetets rektor för vidare utredning. Plagiatkontroll av inlämnade skriftliga uppgifter och 
rapporter görs i Urkund. Mer information hittar du via denna länk 
https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och- plagiat-1.82281 
Kursvärdering 

Efter kursen sker en kursvärdering. Dina synpunkter är mycket betydelsefulla för att kursen ska kunna 
utvärderas och utvecklas, det är därför mycket värdefullt att du fyller i kursvärderingen. 
Kursvärderingsenkäten skickas till din studentmailadress veckan innan examinationsveckan och är 
öppen att besvara under tre veckor. Enkäten kan också besvaras via Canvasrummet. Efter avslutad 
kurs kommer du att få en sammanställning av kursvärderingen. 

Ljudupptagning, fotografering, filmning 

Om du önskar spela in, fotografera eller filma föreläsningar måste lärare och andra om deltar tillfrågas 
om de accepterar ljudupptagning, fotografering eller filmning. 

För studenter med funktionsnedsättning 

Studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder, har möjligheter till 
pedagogiskt stöd i studierna. Vid universitetet finns en särskild samordnare för studenter med 
funktionshinder. Det är du som student som har ansvar att själv kontakta samordnaren för att få tillgång 
till sådant stöd. Det är vidare studentens ansvar att informera t ex lärare och examinatorer om sitt 
funktionshinder. 

 

 

http://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-
http://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-
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Canvas 

Alla kurser har ett eget kursrum i lärplattformen Canvas. Studiehandledningen utgår från hur kursen är 
uppbyggd i Canvas. Det är viktigt att du besöker Canvas samt din studentmail dagligen under kursens 
gång och att du tar del av inkomna meddelanden. 
 

KURSSPECIFIK INFORMATION 
 
Kursbeskrivning 

I kursen ingår teoretiska och verksamhetsförlagda inslag, vilket innebär att du under verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) omsätter teoretisk kunskap i kliniska situationer. Kursens kontext är mot vuxna och äldres 
hälsa och ohälsa och hur distriktssköterskan bedriver hälsofrämjande/förebyggande arbete och 
mottagningsarbete inom primärvård. Mottagningsarbetet sker via fysiska möten och telefon. Kursen utgår från 
beskrivningen av omvårdnad som finns vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska 
universitet som nedan har modifierats utifrån vad som studeras i kursen: 
Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad 
av vuxna och äldre inom primärvårdens mottagningsverksamhet som distriktssköterskan bedriver, innebär att 
hjälpa och stödja personer och närstående vid sjukdom så att hälsa uppnås. Inom primärvårdens 
mottagningsverksamhet sker möten fysiskt och via telefon. I denna kontext ingår även hälsofrämjande arbete 
som syftar till att främja läkande och välbefinnande hos personer, samt underlätta ett liv med långvarig 
sjukdom och eller funktionsnedsättning. I kursplanen som finns tillgänglig på LTUs hemsida framgår kursens 
mål och innehåll. 
 
I och med rådande pandemi sker inga träffar i kursen O7082H på campus vid Luleå tekniska universitet. 
 

Pedagogisk grundsyn 

Vår pedagogiska strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning som utgår från kursens mål. Det 
betyder att du självständigt och under handledning tillämpar dina teoretiska kunskaper och erfarenheter i 
kliniska situationer, vilket är ett led i ditt lärande. Enligt högskoleförordningen poängteras att fokus i 
specialistutbildningar är att ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskap 
och att bedöma och hantera komplexa omvårdnadssituationer. Du ska aktivt agera i hälsofrämjande och 
förebyggande arbete som tillhör distriktssköterskans profession. Vidare ska du ge råd och stöd, utföra 
bedömningar av vård och omvårdnad till patienter i olika åldrar och närstående i möten både fysiskt och via 
telefonrådgivning inom primärvårdens mottagningsverksamhet. Viktigt för din inlärning är att du under hela 
din VFU reflekterar över situationer du varit med om, självständigt och tillsammans med handledare eller 
andra yrkesprofessioner. Föreläsningar, work shops, laborationer, litteraturstudier, studieuppgifter, 
seminarium samt handledning under VFU är stöd i ditt lärande. I och med att studierna är på distans är det av 
stor vikt att studierna planeras noggrant. En förtroendefull relation mellan dig som student, lärare och 
handledare är en förutsättning till ett tillåtande och tryggt inlärningsklimat. 
 

Kursansvarig lärares roll/examinerande lärares roll är att skapa en inlärningsmiljö med tydliga mål 
och studieuppgifter, som stimulerar dig att vilja lära. Vidare att tillsammans med yrkeshandledaren bidra 
till ett inlärningsklimat som präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika åsikter, så att trygghet 
skapas. 
 

Kursansvarig, examinator, lärare och föreläsare 
 
Kursansvarig 

Carina Nilsson, Universitetslektor i omvårdnad, distriktssköterska 

Examinator 

Birgitta Lindberg, Biträdande professor i omvårdnad, barnsjuksköterska 
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Lärare 

Annette Johansson, Universitetslektor i omvårdnad, distriktssköterska 

Päivi Juuso, Biträdande professor i omvårdnad, distriktssköterska 

Föreläsare 

Carina Karlsson, Universitetsadjunkt i arbetsterapi, arbetstearapeut 

Silje Gustafsson, Universitetslektor i omvårdnad, distriktssköterska 

Anna Zotterman, Universitetslektor i omvårdnad, distriktssköterska 

Gästföreläsare 

Margareta Eriksson, Folkhälsostrateg på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten, leg. Sjuksköterska och 

fysioterapeut 

Anneli Eklöw, Jokkmokks Hälsocentral, distriktssköterska 

 

Inspelade föreläsningar 

Länkar till föreläsningar via You Tube om Vetenskapsteori finns tillgängliga i Canvas.  
 
En inspelad introduktionsföreläsning om Vetenskapsteori. Föreläsningen är en introduktion inom 
vetenskapsteori. Finns tillgänglig i Canvas. 
Föreläsare: Malin Olsson 
 
Begrepp inom Omvårdnad/Vårdvetenskap: En inspelad introduktionsföreläsning om vårdvetenskapliga 
begrepp finns tillgänglig i Canvas. 
Föreläsare: Carina Nilsson 
 
Intervjumetodik: En inspelad introduktionsföreläsning om fokusgruppmetodik finns tillgänglig i Canvas. 
Föreläsare: Carina Nilsson 
 
Hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon: Ett utbildningspaket om telefonrådgivning finns tillgängligt i 
Canvas ’Telefonrådgivning’ 
 

Resurstid för handledare och studenter 

Resurstider för handledare och studenter är bokade, se nedan och sker via ZOOM. Där kan frågor tas upp om 
kursens innehåll, genomförande och bedömningssamtalet med kursansvarig Carina Nilsson. Du som student 
påminner och förmedlar nedanstående tider till din handledare. 
Webbadress till ZOOM https://ltu-se.zoom.us/j/488456176  

Tors 11/3 kl.14.45-15.45 

Ons 17/3 kl. 14.45-15.45 

 

KURSLITTERATUR 

Kurslitteratur framgår i kursplanen. Nedan är rekommendationer till kapitel i kurslitteraturen som är 
relevanta för kursens innehåll. 

Edberg et al. (Senaste uppl.) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom 
sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur 
Kapitel 1 - Personcentrerad vård 
Kapitel 2 – Teamarbete 
Fossum, B. (Red.). (Senaste uppl.). Kommunikation, samtal och bemötande. Lund: Studentlitteratur 

https://ltu-se.zoom.us/j/488456176
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Kapitel 1 – Kommunikation och bemötande 
Kapitel 2 – Kommunikation ur ett maktperspektiv 
Kapitel 4 – Mötet och samtalet 
Kapitel 5 – Personcentrering – samtal och kommunikation 
Kapitel 6 – Klagomål och missnöje med vården – hur kommunicerar vi då? 
Kapitel 7 – Vad blev det? Genusperspektiv och kommunikation 
Kapitel 11 - Att kommunicera med hjälp av tolk 
Kapitel 14 – Möten i den mångkulturella vården. Det är inget fel att även läsa de andra kapitlen i boken. 
Henricson, M. (Red.). (Senaste uppl.). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. 
Lund: Studentlitteratur 
Kapitel 1 – Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och begränsningar – grundläggande vetenskapsteori 
Kapitel 2 – Forskningsprocessen 
Kapitel 9 – Kvalitativ forskningsintervju 
Kapitel 11 - Fokusgrupper 
Pilhammar, E. (Red.). (Senaste upplagan). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur 
Kapitel 2 – Pedagogiska traditioner ab betydelse för patientundervisning 
Kapitel 4 – Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet – villkor och processer 
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur 
Kapitel 2 – Begrepp och begreppsbildning inom vårdvetenskap som disciplin 
Kapitel 3 – Begreppsutveckling på livsvärldsfenomenologisk grund 
Kapitel 4 – Begreppsanalys och begreppsbestämning 
Kapitel 5 – Tillämpning av vårdvetenskapliga begrepp i vårdandet 

 

Artiklar  

Här är vetenskapliga artiklar som ingår i kursen. 

Telefonrådgivning 
Björkman, A., Engström, M., Olsson, A-K., & Wahlberg, A-C. (2017). Identified obstacles and prerequisites 
in telenurses’ work environment – a modified Delphi study. BMC Health Services Research, 17(357).  doi 
10.1186/s12913-017-2296-y 

Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U., Rahmqvist, M., & Holmström, I.K. (2016). Telephone nurses' 
communication and response to callers' concern--a mixed methods study. Applied Nursing Research, 29, 116-
121. doi: 10.1016/j.apnr.2015.04.012 

Greenberg, M. E. (2009). A comprehensive model of the process of telephone nursing. Journal of Advanced 
Nursing, 65(12), 2621–2629. 

Holmström I.K., Krantz, A., Karacagil, L., & Sundler, A.J. (2017). Frequent callers in primary health care – a 
qualitative study with anursing perspective. Journal of Advanced Nursing, 73(3), 622-632. doi: 
10.1111/jan.13153 

Holmström, I.K., Nokkoudenmäki M.B., Zukancis S., & Sundler, A.J. (2016). It is important that they care – 
older persons’ experiences of telephone advice nursing. Journal of Clinical Nursing, 25, 1644–1653, doi: 
10.1111/jocn.13173 

Johnson, C., Wilhelmsson, S., Börjeson, S., & Lindberg, M. (2015). Improvement of communication and 
interpersonal competence in telenursing – development of a self-assessment tool.  Journal of Clinical Nursing, 
24, 1489–1501. doi: 10.1111/jocn.12705 

Kaminsky, E., Röing M., Björkman, A., & Holmström, IK. (2017). Telephone nursing in Sweden: A narrative 
literature review. Nursing and Health Sciences, 19(3) 278-286. doi: 10.1111/nhs.12349. 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ernes%C3%A4ter%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winblad%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmqvist%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmstr%C3%B6m%20IK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28618087
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28618087
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Wahlberg A-C., & Björkman, A. (2018). Expert in nursing care but sometimes disrespected — Telenurses’ 
reflections on their work environment and nursing care. Journal of Clinical Nursing, 27, 4203–4211. 
 
Hälsofrämjande arbete  
Brobeck, E., Bergh, H., Odencrants S., & Hildingh, C. (2011). Primary healthcare nurses’ experiences with 
motivational interviewing in health promotion practice. Journal of Clinical Nursing, 20, 3322–3330. 

Hörnsten, Å., Lindahl, K., Persson, K., & Edvardsson, K. (2014). Strategies in health-promoting dialogues – 
primary healthcare nurses’ perspectives – a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28, 
235-244. 
 
Kempainen, V., Tossavainen, K., & Turunen, H. (2012). Nurses’ roles in health promotion practice: an 
integrative review. Health Promotion International Advance Access, 10, 1-12. 
 
Salemonsen, S., Sætre Hansen, B., Førland, G., & Holm, AL. (2018). Healthy life centre participants’ 
perceptions of living with overweight or obesity and seeking help for a perceived “wrong” lifestyle - a 
qualitative interview study. BMC Obesity, 5(42), 1-13. https://doi.org/10.1186/s40608-018-0218-0 
 
Fokusgruppmetodik 
Kitzinger, J. (1995). Introducing focus groups. Qualitative Research, 311, 299-302. 

Ruff, C., Alexander, I., & McKie, C. (2005). The use of focus group methodology in health disparities 
research. Nursing Outlook, 53, 134-140. 
 

Övrigt 
Hart, P.L., & Mareno, N. (2013). Cultural challenges and barriers through the voices of nurses. Journal of 
Clinical Nursing, 23, 2223-2233. 

McInnes, s., Peters, K., Bonney, A., & Halcomb, E. (2015). An intergrative review of facilitators and barriers 
influencing collaboration and teamwork between general practitioners and nurses working in general practice. 
Journal of Advanced Nursing, 71(9), 1973-1985.  

 

Rapporter 

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling--arsrapport-2018/  [Hämtad 190130]  

Hälsoundersökningar/Hälsosamtal – En kartläggning av svenska och internationella erfarenheter 2014. 
(Nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård) 
http://www.hfsnatverket.se/static/files/1155/rapport_halsoundersokningar_-_halsosamtal.pdf   [Hämtad 
19030] 

Gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida där det finns intressant material  som berör hälsofrämjande arbete  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/  [Hämtad 190111] 

 
Avhandlingar 
Gustafsson, S. (2016). Self-care for minor illness: People’s experiences and needs (avhandling för 
doktorsexamen, Luleå tekniska universitet). http://ltu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:974910/FULLTEXT01.pdf  
 
Nygren Zotterman, A. (2016). Encounters in primary healthcare from the perspectives of people with long-
term illness, their close relatives and district nurses. (avhandling för doktorsexamen, Luleå tekniska 
universitet). http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1054856/FULLTEXT01.pdf  
 
 

 

https://doi.org/10.1186/s40608-018-0218-0
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling--arsrapport-2018/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling--arsrapport-2018/
http://www.hfsnatverket.se/static/files/1155/rapport_halsoundersokningar_-_halsosamtal.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:974910/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:974910/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1054856/FULLTEXT01.pdf
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Lagar, författningar och allmänna råd 

Vaccinationer 
HSLF-FS 2020:81 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för 
vaccination mot sjukdomen covid-19 
 
HSLF- 2018:43 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att förskriva och ordinera läkemedel 
 
HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i 
hälso- och sjukvård - Konsoliderad  
 
SOSFS 2009:17 Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1) 
 
Dokumentation 
SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 

2008:355 Patientdatalagen  

2018:747 Lag om ändring i patientdatalagen  

Patientsäkerhet 

2010:659 Patientsäkerhetslag  

Egen sökning av vetenskapliga artiklar, lagar och författningar ingår i kursen. 

 

Referenslitteratur 
Holm Ivarsson, B. (senaste upplagan). MI Motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården: 
tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin. 
Stockholm: Gothia. 
Polit, E.P., & Beck, C. (senaste upplagan). Nursing reserch: Generating and assessing evidence for nursing 
practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 
Wibeck, V. (2011). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

 

MOMENT som ingår i kursen  
Hälsofrämjande & förebyggande arbete  
Inom primärvården finns en potential för framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete bland 
personer i alla åldrar. Förändringar i den enskildes livsstil kan ge goda resultat även bland personer i hög 
ålder. Flera av de försämringar som ses som normala processer under åldrandet kan påverkas och förebyggas. 
Ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet och rökning är några av de faktorer som ackumuleras under livet 
och har negativa effekter på åldrandet. 
 
I distriktssköterskans kompetensområde ingår att stärka patienten till god hälsa med ett hälsofrämjande 
synsätt. För att kunna utföra detta behövs en lyhördhet för samhällsförändringar, ha beredskap för ett livslångt 
lärande samt ha förmåga att söka och tillämpa evidensbaserad kunskap. Distriktssköterskan behöver ha en 
förståelse för individens/ familjens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv. För att arbeta hälsofrämjande på 
individ-, grupp- och samhällsnivå behövs fördjupade kunskaper, såsom kunskaper inom pedagogik, metoder 
som stärker patientens egen beslutsfattning och makt, samt om hur interaktioner mellan individ-, grupp - och 
samhällsnivå påverkar människor. 
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Mottagningsarbete inom primärvården 
Mottagningsarbetet sker både fysiskt och via telefon och är en del av distriktssköterskans arbetsområde. Enligt 
HSL (1882:763) är primärvårdens uppgift att svara för befolkningens behov av grundläggande medicinsk 
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och 
tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Detta medför att mottagningsverksamheten inom 
primärvården ansvarar för vård och omvårdnad för människor i alla åldrar. Mottagningsverksamhet sker av 
distriktssköterska/sjuksköterska ex. vid hälsosamtal, hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon, 
diabetesmottagning, blodtrycksmottagning, astma- allergimottagning, promotion eller preventivt arbete i 
grupp. 
 
Telefonrådgivning är idag ett vedertaget begrepp som inte enbart är kopplat till sjukvården. Sambandet mellan 
omvårdnad och hälso- och sjukvårdsrådgivning är tydlig i och med de mänskliga relationerna och fokus på 
aktuellt hälsoproblem och dess medicinska symtom (Wahlberg & Wredling, 2001). Att via telefon 
kommunicera med vårdsökande människor eller deras närstående är en kvalificerad arbetsuppgift, som kräver 
kunskap och lyhördhet för att kunna uppfatta det outsagda. Inom hälso- och sjukvårdsrådgivning är språket 
och människors talande i centrum för kommunikationen. 
 
Medicinska bedömningar och åtgärder  
Medicinsk vård omfattar all hälso- och sjukvård, som främjar hälsa och hjälper människor att förebygga 
patologiska tillstånd och trauman eller att bota/lindra dessa tillstånd. Läkarna har det slutliga ansvaret för 
diagnostisering, planering och genomförande av den medicinska vården, men utför inte alltid alla delar av 
vården personligen. Ibland hanterar personen själv sin sjukdom eller skada utan eller med råd av hälso- och 
sjukvårds personals, dvs egenvård. I andra fall delegerar läkaren till distriktssköterskan att utföra vissa 
uppgifter. Enligt SOSFS 2001:16 (senaste Ändringsförfattning SOSFS 2011:1) finns sjukdomar och symtom 
beskrivna, som distriktssköterskor har rätt till att diagnostisera och förskriva läkemedel till.  
 
Vaccinationer är ett viktigt inslag i alla länders hälsopolitik och ett sätt att förebygga sjukdom. 
Distriktssköterskor är behöriga att ordinera vaccinationer se vidare https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-
riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201843-om-behorighet-for-sjukskoterskor-
att-forskriva-och-ordinera-lakemedel/  
 
Samverkan och Teamarbete 
I kursen utvecklar du din förmåga att samverka med patient och närstående, andra professioner inom 
primärvården, samt andra samarbetspartners i övriga samhället. Vid en hälsocentral/vårdcentral arbetar olika 
professioner där ett fungerande teamarbete krävs. Ett bra teamarbete innebär att den kompetens som finns 
används effektivt, vilket sker när teammedlemmarna är prestigelösa, målen tydliga, ett gott arbetsklimat med 
konstruktiv feedback och en stödjande ledning. Teamarbete gynnar den professionella utvecklingen och hälsa, 
samt även patienters hälsa och upplevelse av delaktighet *(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013).  
 

Aktuella lagar och författningar 
Se under kurslitteraturen vilka lagar och författningar som är centrala i denna kurs. 

Vetenskapligt förhållningssätt 
Se Kursinnehåll och kursmål 
 
*Referens ur kurslitteraturen Anna-Karin Edberg mfl. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom 
sjuksköterskans specialistområden. 
 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-28
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201843-om-behorighet-for-sjukskoterskor-att-forskriva-och-ordinera-lakemedel/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201843-om-behorighet-for-sjukskoterskor-att-forskriva-och-ordinera-lakemedel/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201843-om-behorighet-for-sjukskoterskor-att-forskriva-och-ordinera-lakemedel/
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Moment 1 – Laboration - Tillämpning av motiverande samtal (MI) i hälsosamtal  
 
Laborationen sker under campusdagarna, se schema. I Region Norrbotten erbjuds hälsosamtal i åldrarna 30, 
40, 50, 60 år. All legitimerad personal utför hälsosamtalen. En kravspecifikation finns för utförarna: 
-vara legitimerad personal 
-ha utbildning i motiverande samtalsmetodik 
-ha intresse för arbetsområdet 
-ha genomgått en tredagars utbildning inom arbetsområdet 
  
I den här kursen ingår en laboration med övning och reflektion vad gäller att tillämpa MI i genomförande av 
hälsosamtal.   

• Laborationen utförs under campusveckan (v.8) se schema. 
• Inför laborationen kommer en introducerande föreläsning om hälsosamtal att ges (Margareta 

Eriksson). 
Syftet med laborationen är att: 

• Öva att tillämpa MI i genomförande av hälsosamtal. 
• Reflektera över viktiga faktorer för ett lyckat hälsosamtal utifrån pedagogiskt, kommunikativt och 

etiskt förhållningssätt. 
 
Instruktion vad gäller laborationen finns i Canvas ’Laboration MI - Hälsosamtal’  
 
Deltagande i laborationen är obligatoriskt 
 
 
Moment 2 – Uppgift - telefonrådgivning  
 
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård 
Att kommunicera via telefon med vårdsökande är en kvalificerad och komplex uppgift som distriktssköterskan 
till stor del arbetar med inom primärvården, vilket dels beror på att distriktssköterskan inte ser den 
vårdsökande/patienten. Hen måste kunna avgöra om den person som ringer ”överdriver eller undervärderar 
problemen”. Detta gäller särskilt om det inte är den sjuka personen som själv ringer.   
Syftet med uppgiften är att: 

- analysera och reflektera över olika faser i ett fiktivt inspelat telefonsamtal (finns i Canvas). 

- reflektera över svårigheter som kan uppkomma och hur dessa svårigheter kan hanteras. 

 

Webblänkar med information om rådgivningsstödet som används av 1177. 

www.1177.se/rgswebb  
https://www.1177.se/Norrbotten/Om-1177/rgs-webb/  
 
Genomförande 
Ni arbetar två och två med uppgiften 
-Läs och granska artiklar om telefonrådgivning som ingår i kursen. 
-I Canvas ’Telefonrådgivning’ finns länk till ett Utbildningspaket’ om telefonrådgivning som ni tar del av.  
-Därefter väljer ni ett av de fiktiva telefonsamtalen som du och din kurskamrat analyserar. 
Paper 
Analysera det valda telefonsamtalet med utgång från nedanstående punkter och som ni sammanfattar i ett 
Paper:  
-Vad var bra/mindre bra i samtalet? 
-Vilka fallgropar identifieras i samtalet? 
-Beskriv viktiga kunskaper för att kunna hantera samtalet? Motivera svaret. 

http://www.1177.se/rgswebb
https://www.1177.se/Norrbotten/Om-1177/rgs-webb/
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-På vilket sätt skulle distriktssköterskan ha kunnat använda uppringarens kunskap?   
-Vad är viktigt att dokumentera efter att samtalet har avslutats? Utgå från relevanta lagar och författningar. 
Avsluta ert paper med en kritisk reflektion om: 
-Distriktssköterskans förmåga att inge trygghet och delaktighet i samtalet med uppringaren. 
-Hur kan personcentrerad vård uppnås i det fiktiva samtalet som ni har analyserat?   
-Etiska överväganden i samtalet som bör göras. 
Genomgående i ert Paper integrerar ni vetenskapliga artiklar om telefonrådgivning som ingår som 
kurslitteratur, gärna även egen sökning av vetenskapliga artiklar. 

Formalia: 
Försättsblad 
Times New Roman (TNR) 
Textsnitt 12 
1 ½ radavstånd 
Rak vänster marginal 
Sidnumrering 
Referensteknik enl APA (se dokument Röda korset) 
Referenslista 
Max 3 sidor exklusive försättsblad och referenslista 
 

Lämna in ert Paper i Canvas senast Måndag 16/3 kl.15.00, 2021. Efter inlämningen blir ni tilldelade ett Paper 
från någon av de andra som ni ger skriftlig konstruktiv kritik till via Canvas. 

Uppgiften är obligatorisk  

 
Moment 3 – Diskussionsseminarium - Formulering av forskningsfråga och motivera dess 
vetenskapsteoretiska grund 
 
Seminariet genomförs i kursen O7036H Tors 18/3 2021 och du deltar du antingen förmiddag eller 
eftermiddag. Gruppindelning kommer att finnas i Canvasrummet för kursen. 
 
Syftet med seminariet är att utifrån tidigare kunskaper, fördjupa dina kunskaper inom vetenskapsteori, samt att 
du formulerar en forskningsfråga och reflekterar över dess vetenskapsteoretiska grund. Seminariet är en 
förberedelse inför skrivandet av examensarbetet. 
 
Tillvägagångssätt 
- Inför seminariet mailar varje par sin preliminära forskningsfråga och tankar kring vetenskaplig grund och 
metodval via Email till carina.i.nilsson@ltu.se senast Tis 16/3 kl 13.00 2021.  
- Under seminariet sker en diskussion om vetenskaplig grund och metodval med utgång från den 
forskningsfråga som varje studentpar har formulerat. 
 
Seminariet är obligatoriskt 
 

EXAMINATION 

Examinationen i kursen består av: 

- Bedömningssamtal som utgår från kursens mål och där bedömningsformuläret BeVut används 
(Modul 0001) som inkluderar en inlämningsuppgift av planering av en hälsofrämjande 
intervention antingen på individnivå eller gruppnivå. 
- Individuell hemtentamen – Vetenskapsteori (Modul 0002). 
- Fullgjorda obligatoriska moment. 
 

mailto:carina.i.nilsson@ltu.se
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Verksamhetsförlagd utbildning, (Modul 0001) 6hp 
Tvågradig betygsskala - Godkänd - Underkänd 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kursen sker under v.9-12 och omfattar minst 30 tim/vecka. 
Ibland kan mer tid behövas för att målen i kursen ska uppnås. Bedömning av VFU görs med stöd av 
BeVut (Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning). BeVut är utformad efter kursmål, 
för varje kursmål finns kriterier angivna för hur målen ska uppnås. För att du som student ska ges 
förutsättningar att uppnå kursmålen är det av betydelse att du och din handlare har ett 
målformuleringssamtal i början av VFU:n. Du och din handledare gör även en halvtidsbedömning i 
ett formativt samtal. Slutbedömningen utgår också från BeVut och sker i trepartssamtal mellan 
student, yrkeshandledare och lärare.  

Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning 
Halvtidsbedömningen sker i mitten av din VFU i tvåpartssamtal mellan dig som student och din handledare. 
Där Adjungerande klinisk adjunkt (AKA) finns, deltar hen också i samtalet. Syftet med halvtidsbedömningen 
är att tillsammans med handledaren diskuterar dina styrkor och vad du behöver utveckla och förbättra under 
återstoden av din VFU för att uppnå kursens mål. Slutbedömningen sker i trepartssamtal med Bevut 
formuläret som stöd, med dig som student, handledare och examinerande lärare/AKA i slutet av den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Bedömningssamtalet utgår från kursens mål där du som student ger 
exempel på patientsituationer du har erfarit underVFUn och där du argumenterar för din självskattning 
gällande förmågor och färdigheter utifrån kursens mål. 
 
Förberedelser och genomförande av halvtids- och slutbedömning 
Du som student förbereder samtalet enskilt genom att utföra en egen självskattning med utgång från Bevut 
som utgår från omvårdnadssituationer/patientsituationer du varit med om under VFU. Det ska tydligt framgå 
hur du integrerar teori med praktiskt handlande .Ha med dig stödanteckningar med dig under samtalet. Inför 
samtalet förväntas det att du är väl förberedd. 
Handledaren förbereder samtalet genom att utföra en egen bedömning innan bedömningssamtalet sker, 
angående studentens utveckling mot yrkesprofessionen och kursens måluppfyllelse. Handledaren ger exempel 
som stödjer ställningstagandet. Fokus i slutbedömningen är förmågor och färdigheter angående: 
självständighet, samarbete och att hantera och bedöma komplexa omvårdnadssituationer. 
Lärare/AKA ställer frågor under samtalets gång. 
 
Ifyllt signerat bedömningsunderlag (Bevut) med kommentarer under varje bedömning av kursmål skickas till 
examinerande lärare efter slutbedömningen. Alla slutbedömningar sker via telefon eller ZOOM. Du som 
student sparar originalet av bedömningsformuläret. 
 
Betygskriterier för Godkänd måluppfyllelse Modul 0001 är:  

• fullföljt VFU under minst 30 tim/ VFU vecka 
• utvecklat förmågor och färdigheter med God måluppfyllelse enligt bedömningsformuläret 
• kunna redogöra för situationer som förekommit under VFU med anknytning till teoretisk kunskap 
• visa kunskaper om att förebygga ohälsa och stärka hälsa hos vuxna/äldre  . 
• kunna värdera, planera genomför och utvärdera komplexa omvårdnadssituationer. 
• visa självständighet i genomförande av medicinska bedömningar och åtgärder för omvårdnadsbehov 
• visa självständighet i att samordna omvårdnadsinsatser och att samarbeta/samverka med olika 

professioner 
• visa kunskap som krävs för vaccinationsverksamhet som förekommer inom en hälsocentral 

 
 
Verksamhetsförlagd utbildning, Individuell skriftlig hemtentamen – Vetenskapsteori (Modul 0002) 
1,5hp 
Tvågradig betygskala – Godkänd - Underkänd 
Syftet med hemtentamen är att du utifrån tidigare kunskaper, fördjupar dig inom vetenskapsteori, för att kunna 
formulera forskningsfrågor och motivera dess vetenskapsteoretiska grund. Hemtentamen kan även ses som en 
förberedelse inför examensarbetet/magisteruppsatsen som du kommer att göra senare i utbildningen (kursen 
O7036H). 
Du bearbetar och besvarar hemtentamen från och med Torsdag 15/3 kl. 8.30 stopptid för inlämning är 
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Fredag 26/3 kl.10.00. Hemtentamen finns tillgänglig i Canvas. 
 
 
 
Betygskriterier   
För Godkänd krävs att: 

• alla frågor är väl bearbetade och relevant besvarade och visare en kritiskt reflekterande förmåga. 
 
Omexamination 
 
Om den individuella tentamen inte blir godkänd, omtenterar studenten vid nästa omtentamenstillfälle. 
Om studenten inte uppnår måluppfyllelse i den verksamhetsförlagda utbildning (VFU), genomför 
studenten ny VFU när nästa kurstillfälle ges. 

 
 
Lycka till! 
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