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Välkommen! 
 
Kursen har fokus på distriktssköterskans yrkesroll inom hemsjukvård. I kursen inhämtar du som 
student teoretiska kunskaper inom området som du tillämpar under verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) i kursen. Kursen utgår från beskrivningen av omvårdnad vid Avdelningen för omvårdnad, 
Luleå tekniska universitet och som nedan är modifierad utifrån det kontext som studeras i kursen, dvs. 
hemsjukvård med utgång från distriktsskörskans perspektiv: 
 
Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. 
Omvårdnad inom hemsjukvård syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det 
dagliga livet med syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, återställa och bevara hälsa. 
Omvårdnad inom hemsjukvård syftar även till att främja läkande och välbefinnande, samt underlätta 
ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död. 
 
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 funktionsvariation 
Studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsvariation, har möjligheter 
till pedagogiskt stöd i studierna. Vid universitetet finns en särskild samordnare för studenter med 
funktionsvariation. 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 
sin funktionsvariation. 
 
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 

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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kontext är hemsjukvård. I kursen studeras bland annat palliativ vård i hemmet, ledarskap, organisation 
och samverkan i hemsjukvård, samt användning av eHälsa som stöd i hemmet för äldre och personer 
med sjukdom. 
 
Pedagogisk grundsyn 
Vi ser dig som en aktiv, delaktig individ som tar ansvar för din egen lärandeprocess. Vår strävan är att 
du utvecklar ett självständigt lärande, som förberedelse inför din kommande yrkesprofession. 
Vår pedagogiska strävan är att du som student 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. Det betyder även att kunna se samband mellan 
begrepp och fenomen som studeras. 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. 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. 
 
Enligt högskoleförordningen poängteras att fokus i specialistutbildningar av sjuksköterskor är att 
ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskap och att bedöma och 
hantera komplexa omvårdnadssituationer. 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, workshops, 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. 
 

Kursansvarig, examinator, lärare och föreläsare 
 
Kursansvarig  
Carina Nilsson, Universitetslektor i omvårdnad   
    
Lärare & Föreläsare 
Carina Lomgren, Universitetsadjunkt i omvårdnad. Carina har inspelade föreläsningar om sårvård. 
 
Maria Andersson Marcheson, Universitetslektor omvårdnad. Maria kommer att ha Workshop 
/Seminarium om ledarskap inom hemsjukvård. 
 
Karin Zingmark, Professor. Karin kommer att ha en Workshop under v.18 som handlar om hemmet 
som livsarena och som vårdarena. 
 
Ingela Jobe, Universitetslektor. Hennes avhandling handlar om samordnad vårdplanering och är 
underlag i hennes föreläsning. 
 
Louice Karlsson och Margareta Olsson, Specialistsjuksköterskor inom Onkologi. De kommer att 
föreläsa om palliativ vård med inriktning mot hemsjukvård. 
 
Alexandra Olofsson, Universitetslektor i arbetsterapi 
Hennes avhandling handlar om möjlighet till delaktighet utanför hemmet för personer i yrkesverksam 
ålder med förvärvad hjärnskada. Avhandlingen fokuserar speciellt för platser utanför hemmet och hur 
engagemang i aktivitet kan förändras efter en hjärnskada. Den workshop hon kommer att ha i kursen 
handlar om användning av välfärdsteknik som stöd i hemmet.  
 
Inspelade föreläsningar som finns i Canvas: 
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-Case study design   Föreläsare: Carina Nilsson 
-Äldres hälsa och ohälsa   Föreläsare: Catharina Melander 
-Ledarskap, team & samverkan   Föreläsare: Carina Nilsson 
-Regelverk i hemsjukvård   Föreläsare: Carina Nilsson 
-Begrepp inom omvårdnad/vårdvetenskap Föreläsare: Carina Nilsson 
 
Adjungerande kliniska adjunkter 
Kerstin Wahlström, Luleå kommun kerstin.wahlstrom@soc.lulea.se  
Carolina Johansson, Piteå kommun carolina.Johansson@pitea.se  
Ida Edman, Boden kommun ida.edman@boden.se  
Ida Strömbäck, Kalix kommun ida.stromback@kalix.se  
 
Adjungerande kliniska adjunkter har rollen som lärare under VFU och är delaktig i 
bedömningssamtalen, samt även vid de övriga samtalen under VFU. Samtidigt är hen ett pedagogiskt 
stöd till student och handledare under VFU. 
 
Examinator 
Birgitta Lindberg, Biträdande Professor  
 
 

RESURSTID FÖR HANDLEDARE & STUDENTER 

Resurstider för handledare och studenter är bokade sker via ZOOM https://ltu-
se.zoom.us/j/488456176. 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. 
Resurstiderna är: 

Tis 18/5 kl.14.00 - 14.30 

Ons 26/5 kl. 14.00 – 14.30 

 
 
LÄRANDEMÅL 
 
Efter avslutad kurs ska du självständigt under handledning och utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna: 
T*-identifiera komplexa omvårdnadsbehov inom hemsjukvård, för att lindra lidande, förebygga 
komplikationer och främja hälsa 
T*- planera, genomföra och utvärdera komplexa omvårdnadssituationer inom hemsjukvård 
*-diagnostisera medicinska behov och förskriva läkemedel enligt gällande författningar 
T*-leda och organisera omvårdnad inom hemsjukvård 
*-samverka med andra professioner 
T*-kritiskt reflektera över tillämpning av eHälsa inom hemsjukvård 
T-tillämpa fallstudiemetodik, intervju- och observationsmetodik, samt 
dokumentera vetenskapligt  
*-dokumentera vård och omvårdnad 
T*-tillämpa aktuella lagar och författningar inom området 
*-visa självkännedom och empatisk förmåga 
*-tillämpa yrkesinriktad reflektion 
*-identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens 
 

* - examineras i bedömningssamtalet VFU 
T – examineras i den individuell skriftliga tentamen 

mailto:kerstin.wahlstrom@soc.lulea.se
mailto:carolina.Johansson@pitea.se
mailto:ida.edman@boden.se
mailto:ida.stromback@kalix.se
https://ltu-se.zoom.us/j/488456176
https://ltu-se.zoom.us/j/488456176
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KURSLITTERATUR 
 
Böcker  
Se kursplan 
 
I denna kurs är fokus kapitel 1, 2 och 6 i nedanstående bok: 
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (Red.). (Senaste upplagan). 
Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Avhandlingar och andra skrifter 
Bergdahl, E. (2012). Hur sjuksköterskor kan skapa goda vårdrelationer inom avancerad palliativ 
hemsjukvård. (Avhandling för doktorsexamen, Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle). 
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40980/Thesis_Elisabeth_Bergdahl.pdf?sequen
ce=1  
 
Jobe, I. (2021). ‘A chain is only as strong as its weakest link’. Collaborative care planning as a 
person-centred practice. (Avhandling för doktorsexamen, Luleå tekniska universitet, Institutionen 
hälsa, lärande och teknik) http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1466829/FULLTEXT01.pdf  
 
Här är länk till Ingelas artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter från avhandlingen: 
https://scholar.google.se/citations?user=wVDwYUAAAAAJ&hl=en  
 
Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2016). Stockholm: Regionalt Cancercentrum. 
http://media.palliativ.se/2017/01/V%C3%A5rdprogram.pdf 
 
Nilsson, C. (2012). Information and communication technology as a tool for support in home care. 
Experiences of middle-aged people with serious chronic illness and district nurses. 
(Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap).   
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:990344/FULLTEXT01.pdf 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014).  Svårläkta sår hos äldre - prevention och 
behandling. En systematisk litteraturöversikt. (SBU-rapport nr 226). Stockholm: Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU).  
http://www.sbu.se/contentassets/198b277c682b437dbaa4111b5439c020/svarlakta_sar_aldre_2014.pdf  
 
 
Artiklar 
Även egen sökning av vetenskapliga artiklar ingår i kursen.  
 
Hemmet och Vård i hemmet 
Holmberg, M., Valmari, G., & Lundgren, S.M. (2012). Patients’ experiences of homecare nursing: 
balancing the duality between obtaining care and to maintain dignity and self-determination. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 705-712. 
 
Jarling, A., Rydström, I., Ernst-Bravell, M., Nyström, M., & Dlheim-Englund, A-C. (2018). Becoming 
a guest in your own home: Home care in Sweden from the perspective of older people with 
multimorbidities. International Journal of Older People Nursing, doi: 10.1111/opn.12194. 
 
Josefsson, K. & Peltonen, S. (2015). District nurses’ experience of working in home care in Sweden. 
Healthy Aging Research, 4(37), 1-8. doi:10.12715/har.2015.4.37 
  

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40980/Thesis_Elisabeth_Bergdahl.pdf?sequence=1
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40980/Thesis_Elisabeth_Bergdahl.pdf?sequence=1
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1466829/FULLTEXT01.pdf
https://scholar.google.se/citations?user=wVDwYUAAAAAJ&hl=en
http://media.palliativ.se/2017/01/V%C3%A5rdprogram.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:990344/FULLTEXT01.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/198b277c682b437dbaa4111b5439c020/svarlakta_sar_aldre_2014.pdf
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Pusa, S., Hägglund, Hägglund K., Nilsson, M., & Sundin, K. (2015). District nurses’ lived experiences 
of meeting significant others in advanced home care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29, 
93-100. 
 
Sundler, A.J., Eide, H., van Dulman, S., & Holmström, I.K. (2016). Communicative challenges in the 
home care of older persons – a qualitative exploration. Journal of Advanced Nursing, 72(10), 2435-
2444. 
 
Turjamaa, R., Hartikainen, S., Kangasniemi, M., & Pietilä, A-M. (2014). Living longer at home: a 
qualitative study of older clients’ and practical nurses’ perceptions of home care. Journal of Clinical 
Nursing, 23(21-22), 3206-3217.  
 
Öresland, S., Määtä, S., Norberg, A., Winther Jörgenssen, M., & Lutzen, K. (2008). Nurses as guests 
or professionals in home health care. Nursing Ethics, 15(3), 371-383. 
 
Öresland, S., Määtä, S., Norberg, A., & Lützen, K.. (2009). Patients as ‘safeguard’ and nurses as 
‘substitute’ in home health care. Nursing Ethics, 16(2), 219-230. 

Palliativ vård och Långvarig sjukdom 
Abshire, M., Xu, J., Himmelfarb, C.D et al. (2015). Symptoms and fear in heart failure patients 
approaching end of life: a mixed methods study. Journal of Clinical Nursing, 24, 3215-3223. doi: 
10.1111/joen.12973 

Carlander, I., Ternestedt, B.-M., Sahlberg-Blom, E., Hellström, I., & Sandberg, J. (2011). Four aspects 
of self-image close to death at home. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-
being, 6(2), 1-14. doi: 10.3402/qhw.v6i2.5931 
 
Karlsson, C., & Berggren, I. (2011). Dignified end-of-life care in the patients’ own homes.  
Nursing Ethics. 18(3), 374-85. doi: 10.1177/0969733011398100 
 
Maddox, D. (2012). Effects of venous leg ulceration on patients’ quality of life. Nursing Standard, 26, 
42-49.  
 
Nilsson, C., Lindberg, B., Skär, L., & Söderberg, S. (2016). Meanings of balance for people with long-
term illnesses. British Journal of Community Nursing, 21(11), 563-567. 
  
eHälsa (Välfärdsteknik) 
Lyngstad,M., Grimsmo, A., Hofoss, D., & Hellesø, R. (2014). Home care nurses’ experiences with 
using electronic messaging in their communication with general practitioners. Journal of Clinical 
Nursing, 23, 3424-3433. 
 
Karlsson, E., Axelsson, K., Zingmark, K., & Sävenstedt, S. (2011). The Challenge of coming to terms 
with the use of a new digital assistive device: A case study of two persons with mild dementia. The 
Open Nursing Journal, 5, 102-110. 
 
Lindberg, B., Nilsson, C., Zotterman, D., Söderberg, S., & Skär, L. (2013). Using information and 
communication technology in home care for communication between patients, family members and 
healthcare professionals: A systematic review. International Journal of Telemedicine and 
Applications, 2013. doi: 10.1155/2013/461829 
 
Melby, L., Brattheim, J., & Hellesø, R. (2015). Patients in transition – improving hospital-home care 
collaboration through electronic messaging: providers’ perspectives. Journal of Clinical Nursing, 
24(23-24), 3389-3399.  
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21558113
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Ledarskap, samverkan och teamarbete  
Här är länk till Ingelas artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter från avhandlingen: 
https://scholar.google.se/citations?user=wVDwYUAAAAAJ&hl=en  
 
Gransjön Craftman, Å., Grape, C., Ringnell, K., & Westerbotn, M. (2016). Registered nurses’ 
experience of delegating the administration of medicine to unlicensed personnel in residential care 
homes. Journal of Clinical Nursing, 25, 3189-3198. doi:10.1111/j0cn.13335 
 
Josefsson, K., & Hansson, M. (2011). To lead and to be led in municipal elderly care in Sweden as 
perceived by registered nurse. Journal of Nursing Management 19(4), 498-506. doi:10.1111/j.1365-
2834.2011.01228.x 
 
Lemetti, P., Voutilainen, P., Stolt, M., Eloranta, S., & Suhonen, R. (2019). Older patients’ experiences 
of nurse-to-nurse collaboration between hospital and primary health care in the care chain for older 
people. Scandinavia Journal of Caring Sciences, 33, 600–608. doi: 10.1111/scs.12653 
 
Rolfe, P. (2011). Transformational leadership theory: what every leader needs to know.Nurse Leader. 
9(2), 54-57. doi:10.1016/j.mnl/2011.01.014   
 
Scully, N.J. (2015). Leadership in nursing: The importance of recognising inherent values and 
attributes to secure a positive future for the profession. Collegian: The Australian Journal of Nursing 
Practice, Scholarship and Research, 22, 439-444. 
 
Walker, D., Mythen, M.G., Taylor, R.M.,  Vindrola-Padros, S. (2019). Barriers to advance care 
planning with patients as perceived by nurses and other healthcare professionals: A systematic review. 
Journal of Clinical Nursing, 28(23-24), 4276-4297. doi: 10.1111/jocn.15049 
 
Wilkes, L., Cioffi, J., Cummings, J., Warne, Bronwyn., & Harrison, K. (2013). Clients with chronic 
conditions: community nurse role in a multidisciplinary team. Journal of Clinical Nursing, 23(5-6), 
844-855. doi: 10.1111/jocn.12245  
 
Fallstudie design 
While, A. (2000). A case for case studies: Exploring the use of case study design in community 
nursing research. Journal of Advanced Nursing, 31(4), 926-934 
 
Yin, R. (1999). Enhancing quality of case studies in health services research. Health Servises 
Research, 34(5), 1209-1224. 
 
Lagar och författningar, allmänna råd 
SFS 2001:453 Socialtjänstlag  
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/01/010453.PDF  
 
Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-
sjukvardslag_sfs-2017-30  

Delegering 
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/delegera-arbetsuppgifter  

Läkemedelshantering 
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/tydligarereglerskagesakrarelakemedelshanteringivarden  
Senaste versionen av SOSFS 2005:27  

https://scholar.google.se/citations?user=wVDwYUAAAAAJ&hl=en
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/01/010453.PDF
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/delegera-arbetsuppgifter
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/tydligarereglerskagesakrarelakemedelshanteringivarden
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Samverkan in och utskrivning 
Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Grundförfattning SOSFS 2005:27 och 
Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:23 (kan hämtas via webben  
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-27  

Referenslitteratur 
Kompetensbeskrivning. Avancerad nivå distriktssköterska (2019). 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktssjukskoterskor-
kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf 

Lindholm, C. (senaste upplagan). Sår. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindholm, C. & Grauers, M. (senaste uppl.) Sårbehandling. Katalog över sårprodukter. Stockholm: 
Gothia förlag. 
 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Läs gärna reportaget om SIP i Dagens Medicin https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/kommunal-
halsa/stora-brister-i-sip-ses-som-ett-extra-moment-av-varden/  
 
 
MOMENT SOM INGÅR I KURSEN 
 
Nedan beskrivs respektive kursinnehåll med en text, med syfte att inspirera till egen reflektion. 
 
Etik 
   Du som professionsutövare ska vara lämpad att ha med människor att göra. Lämplighet blir därmed 
en fråga om moraliska egenskaper och kvaliteter – i sättet att vara, i sättet att bedöma situationer och i 
sättet att handla. Ett ord som sammanfattar dessa egenskaper och kvaliteter är dygder. Den här kursen 
fokuserar på dygdetik som är viktigt i mötet med människor inom hemsjukvård. 
 
Palliativ vård i hemmet 
   En stor del av distriktssköterskans arbete inom hemsjukvård är att stödja personer som många 
gånger är multisjuka med långvariga, komplexa behov och svåra sjukdomstillstånd, vård i livets 
slutskede och där behov finns av stöd till närstående. Hur lång tid en svårt sjuk person har kvar att leva 
är svårt att förutsäga. Vi får i stället tänka ”Döden är oundviklig inom en överskådlig framtid” som 
innebär att det bara finns en begränsad tid kvar i livet. Inom palliativ vård har även de närstående olika 
behov av stöd som kan variera under sjukdomstiden. Stödet kan innefatta emotionellt stöd i form av 
samtal, information om vad som händer, samt information om praktiskt stöd som är angeläget för den 
sjuke och dennes närstående https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-
vard/vardprogram/ 
 

Omvårdnadsinterventioner för hälsa/ohälsa och sjukdom inom hemsjukvård 
   Äldre personers hälsa är en av de viktigaste frågorna i ett åldrande Europa. Det finns en stor potential 
för framgångsrikt förebyggande hälsoarbete bland vuxna och äldre. 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 i själva verket påverkas och förebyggas. 
   Distriktssköterskan ska stödja och hjälpa den sjuke och dennes närstående inom hemsjukvård och 
uppmärksamma och agera på förändringar utifrån den enskildes hälsotillstånd. Vidare ska 
distriktssköterskan vara förtrogen med och kunna utföra praktiska moment inom den vård och 
omvårdnad som ges. Det krävs att hen har förståelse för den sociala kontextens betydelse för hälsa och 
agera på psykosociala förhållanden som påverkar hälsan. 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-27
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktssjukskoterskor-kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktssjukskoterskor-kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktssjukskoterskor-kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf
https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/kommunal-halsa/stora-brister-i-sip-ses-som-ett-extra-moment-av-varden/
https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/kommunal-halsa/stora-brister-i-sip-ses-som-ett-extra-moment-av-varden/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/vardprogram/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/vardprogram/
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Medicinska bedömningar och åtgärder 
   Läkaren har ansvaret för diagnostisering, planering och genomförande av den medicinska vården, 
men utför inte alltid alla delar av vården personligen, utan delegerar till distriktssköterskan att utföra 
vissa saker. Enligt gällande författningar kan distriktssköterskan diagnostisera och förskriva läkemedel 
för vissa valda sjukdomar och symtom. 

Ledarskap samverkan och teamarbete inom hemsjukvård 
   Att vara omvårdnadsansvarig distriktssköterska i hemsjukvården kräver kunskaper om vårdpedagogik 
och ledarskap, samt om den organisation som vederbörande verkar i. Ledarskap innebär att skapa 
förutsättningar för verksamheten genom att uppnå gemensamma mål och nyttja den kompetens som 
finns tillgänglig (Lundin & Sandström, 2015). Att informera, undervisa och stödja hemtjänstpersonal, 
som är involverade i det praktiska omvårdnadsarbetet till patienter i hemsjukvård är en uppgift i 
distriktssköterskans arbete inom hemsjukvård. För att kunna tillgodose en god och säker 
vård/omvårdnad inom hemsjukvård krävs det att samtliga medarbetare har goda kunskaper och är väl 
förtrogna med de arbetsuppgifter som ska utföras. 

   Teamarbete i vården förstärker både individuell- och kollegial kompetens, där teamet tillsammans 
utvecklar idéer och fattar beslut, vilket ställer krav på ledarskapet i teamet. Vårdtagaren/brukaren med 
sina vård-, omvårdnads- och servicebehov är  alltid i centrum med teamets alla kompetenser som stöd 
(Lundin & Sandström, 2015). Dialogen är grunden i teamarbetet som strävar mot ett gemensamt mål 
genom att interagera med varandra (Edberg et al., 2013).  
 
eHälsa - Välfärdsteknik 
   eHälsa kan ses som en del av vården i tiden. Kunskapen om eHälsa har ökat och nätverken har 
utvecklats. Forskning visar att eHälsa kan öka tillgängligheten i vården, samt underlätta kommunikation 
mellan vårdpersonal och mellan vårdgivare och patient/brukare. Fortlöpande diskussioner både 
internationellt och nationellt pågår om vilka strategier och åtgärder som krävs för att bredda 
användandet av distansöverbryggande vård. Det utgör också ett viktigt komplement till traditionell vård 
och omsorg som möter stora utmaningar i att tillgodose den ökande äldre befolkningens behov av god 
vård och omsorg.  
 
Vetenskapligt förhållningssätt 
   Vetenskapligt förhållningssätt är en del i utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot 
distriktssköterska. Det ger det dig även en grund för att bedriva eller delta i forsknings- och 
förbättringsarbete. 
 
Aktuella lagar och författningar 
   Du ska även tillämpa lagar och författningar som är aktuella inom hemsjukvårdens område. 
 
 
AKTIVITETER UNDER VECKA 18 
 
I och med rådande omständigheter pga COVID-19 sker all undervisning under vecka 18 digitalt, se 
nedan . Se för övrigt instruktioner i Canvas vad gäller undervisningen under v.18 (tidigare 
Campusdagar). 
 
Må 3/5, kl. 8.15-11.45 
Work shop: eHälsa – Välfärdsteknik Obligatoriskt 
Alexandra Olofsson 
Må 3/5, kl. 13.00-14.30 
Introduktion till kursen 
Carina Nilsson 
Tis 4/5, kl. 8.15-9.45 
Work shop: Samordnad vårdplanering Obligatoriskt 
Ingela Jobe 
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Tis 4/5 kl.13.00-14.30 
Work shop: Hemmet som livs-och vårdarena Obligatoriskt 
Karin Zingmark 
Ons 5/5 kl.8.15-11.45 
Föreläsning/Workshop: Palliativ vård i hemmet Obligatoriskt  
Louice Karlsson & Margareta Olsson 
Ons 5/5 kl.13.00-15.15 
Work shop/Seminarium: Ledarskap inom hemsjukvård Obligatoriskt  
Maria Andersson Marchesoni 
 
 
STRUKTURERAD AKTIVITET UNDER VFU 
 
Undervisning i hemtjänstgrupp/personliga assistenter 
Syftet med uppgiften är att planera, genomföra och utvärdera ett utbildningstillfälle i grupp till 
hemtjänst eller personliga assistenter.  

• Identifiera ett område som hemtjänstgruppen/personliga assistenter har behov av att inhämta 
mer kunskap om. 

• Planera undervisningstillfället, där du utgår från ett valt pedagogiskt förhållningssätt.  
• Genomför undervisningen till gruppen där du tillämpar dina pedagogiska kunskaper och 

kunskaper om ledarskap.  
 

Uppgiften redogörs för under slutbedömningen där du som student förbereder dig genom att: 
- Planera, genomföra och utvärdera ett undervisningstillfälle för hemtjänstpersonalen. 
 Kritisk reflektion  
-Vad blev bra/mindre bra? 
- Motivering och kritisk reflektion av valt pedagogiskt förhållningssätt 
- Kritisk reflektion över ditt ledarskap under undervisningstillfället  
-Vad behöver du utveckla? 
 
Under den summativa bedömningen av VFU redogör du för ovanstående aktivitet   
 
EXAMINATION 
 
Examinationen i kursen består av: 
-bedömning av yrkeskompetens  
-individuell skriftlig tentamen  
-aktivt deltagande i obligatoriska moment som ingår i kursen 
 
 
Examination 1: Bedömning av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (provnr 0004) 
 
Planeringssamtalet 
Halvtidssamtalet sker i mitten av din VFU i tvåpart med student och yrkeshandledare. Adjungerande 
klinisk adjunkt (AKA) där det finns, deltar i samtalet. Syftet med halvtidssamtalet är att tillsammans 
med handledare och eventuellt AKA diskutera styrkor och vad du behöver utveckla och förbättra 
under resten av VFU.  
 
Slutbedömningssamtalet 
Slutbedömningssamtalet sker i trepartssamtal med student, yrkeshandledare och examinerande lärare i 
slutet av VFUn. I samtalet skall du som student beskriva och argumentera för din självskattning 
gällande förmågor och färdigheter utifrån kursens mål. Det ska tydligt framgå hur du integrerar teori 
med praktiskt handlande. Bedömningssamtalet utgår från exempel av patientsituationer du har erfarit 
och medverkat i under VFUn.  
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Under halvtidssamtalet och slutbedömningen diskuteras även checklistan (bilaga 1). 
 
Förberedelser 
Du som student förbereder samtalet enskilt och utför en självskattning enskilt som utgår från 
omvårdnadssituationer/patientsituationer du varit med om under VFU. Du motiverar för din 
självbedömning av kunskap färdigheter och förmågor utifrån kursens mål. Ha med dig 
stödanteckningar under samtalet. 
 
Handledaren förbereder samtalet genom att utföra en egen bedömning innan samtalet sker, dvs om 
studentens utveckling mot yrkesprofessionen och hur kursens mål har uppnåtts. studenten är inte med i 
den diskussionen. Handledaren ger exempel som stödjer ställningstagandet. 
 
Lärarens roll är att utifrån studentens redogörelse ställa frågor som komplettering för den slutliga 
bedömningen. 
 
Tid för den avslutande bedömningsdiskussionen är ca 60 minuter.  
 
Ifyllt signerat bedömningsunderlag (Bevut) med kommentarer under varje kursmål, samt en 
sammanfattande bedömning och ifylld checklista av kursansvarig skickas till examinerande lärare 
antingen att det scannas eller skickas via papperspost. 
 
Betygskriterier för Examination 1 - Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp (provnr 0004) 
För betyget Godkänd krävs:  
Ska studenten uppnå färdigheter och förmågor som befinner sig huvudsakligen på god måluppfyllelse, 
samt att nedanstående kriterier uppnås: 

• Uppnå färdigheter och förmågor som befinner sig på godkänd nivå. 
• identifiera, planera, genomföra och motivera omvårdnadsinterventioner och medicinskt 

indicerade åtgärder vid komplexa omvårdnadssituationer vid vård i hemmet utifrån en 
helhetssyn av människan som anknyts till teoretisk kunskap.  

• diagnostisera och bedöma medicinska behov vid förskrivning av läkemedel och 
förbrukningshjälpmedel enligt gällande författningar 

• planera, undervisa och leda medarbetare inom hemsjukvård 
• samordna olika omvårdnadsinsatser samt samverka med andra enheter/professioner. 
• redogöra för sin egen självkännedom och empatiska förmåga, samt redogöra sitt eget behov av 

ytterligare kunskap 
 
Alla betygskriterier ska uppnås för betyget Godkänd. 
 
 
Examination 2: Individuell skriftlig tentamen 1,5 hp (provnr 0005)  
Inledningsvis under din VFU väljer du tillsammans med din handledare en person med svår sjukdom 
som vårdas palliativt i hemmet. Du följer denna person under hela din VFU. Din uppsats utformas 
utifrån fallstudie design. Data samlas in genom samtal med patient och närstående, samt med 
observationer.   
Uppsatsen ska innehålla: 
Beskrivning av: 
- personens situation utifrån en helhetssyn (ca 250 ord) 
- en planering utifrån fallstudie design (ca 200 ord)  
- identifiering av personens egna  resurser (ca 200 ord) 
- förutsättningar som finns i den sjukes omgivning (ca 250 ord)  
- beskrivning av identifierade behov som den sjuka personen och dennes närstående har, baserat på den 
datainsamling som har utförts (ca 250 ord) 
- föreslå, motivera, genomföra och utvärdera en omvårdnadsintervention utifrån den behovsanalys som 
du har genomfört. Den valda interventionen ska vara relevant i sammanhanget och styrkas med 
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forskningsbaserad kunskap, vilket innebär egen sökning av vetenskapliga artiklar som integreras i 
uppsatsen (ca 400 ord)  
 
Avsluta med en kritisk reflektion enligt följande:  (ca 1700 ord) 
-Hemmet som livs- och vårdarena  
-Betydelsen av ledarskap och samverkan med andra professioner och enheter i den kontext som 
beskrivs. 
-En jämförelse mellan Socialtjänstlagen [SOL] och Hälso- och sjukvårdslagen [HSL]. Likheter? 
Skillnader? 
-Nytta och begränsningar med att använda eHälsa i det kontext som beskrivs. 
-En anknytning och reflektion utifrån ett valt omvårdnadsbegrepp som är relevant i det kontext som 
beskrivs i uppsatsen (se omvårdnadsbegrepp i (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 
-Ett dygdetiskt resonemang med utgång från det aktuella sammanhanget. 
 
Genomgående i uppsatsen anknyter du till kurslitteraturen genom att referera till böcker, 
vetenskapliga artiklar och andra skrifter som ingår som kurslitteratur, samt till vetenskapliga 
artiklar som du har valt ut genom egen sökning. Detta gäller även den kritiska reflektionen.  
 
Formalia för utformning av uppsatsen 
Times New Roman /TNR) 
Teckenstorlek 12 
1 ½ radavstånd 
Rak vänstermarginal 
Språkbruk enligt vedertagna principer 
Använd lämpliga underrubriker 
Relevanta rubrikranger 
Korrekt referensteknik enlig APA 6th version (anvisning finns i Canvas) 
Sidnumrering 
 
Uppsatsen ska omfatta ca 8 sidor exklusive försättsblad och referenslista. Lämna in uppsatsen i Canvas 
senast Onsdag 7/6 kl. 09.00, 2021 
 
Betygskriterier för Examination 2 - Individuell skriftlig tentamen – 1,5 hp 
För betyget Godkänd ska följande kriterier uppnås: 

• Att alla ovanstående delar är väl bearbetade och att uppsatsens upplägg har en logisk 
struktur. 

• En tydlig beskrivning som visar hur du har utgått från  fallstudie design.  
• Att i det den kritiska reflektionen styrkts/jämförts med relevanta referenser, samt att egna 

slutsatser är dragna utifrån genomförandet och utvärderingen av en 
omvårdnadsintervention så utgår från den utförda behovsanalysen. 

• Att kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och egna sökta artiklar är integrerade på ett 
relevant sätt i uppsatsen. 

• Ett korrekt och tydligt språk. 
 
Krav för Godkänd kurs 
Provnummer och betygsskala, se kursplan 
 
För betyget Godkänd krävs: 

• Godkänd skriftlig tentamen 
• Godkänd slutbedömning av VFU 
• Aktivt deltagande i alla obligatoriska moment 

 
Omtentamen 

• Om din individuella skriftliga tentamen inte blir godkänd omtenterar du vid nästa 
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               omtentamenstillfälle.  
• Om inte VFU blir godkänd, har du möjlighet att utföra den när nästa kurstillfälle ges. 

Observera att endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med 
särskilda skäl avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1. 

 
 
 

Lycka till! 
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Checklista O7083H, Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II, VFU 

 

Namn:___________________________________________________________ 

Aktivitet Deltagit 
  

Utfört under 
handledning 

Utfört 
själv-
ständigt 

Teoretisk 
förankring 

Övrigt 

Vårdplanering inför 
hemgång  

     

Informations-
överföring till annan 
vårdenhet, ex. 
sjukhus, särskilt 
boende, 
korttidsboende 

     

Förskrivning av 
läkemedel 

     

Svåra samtal med 
patient/brukare som 
vårdas palliativt 

     

Svåra samtal med 
närstående vid 
palliativ vård 

     

Deltagande vid 
konstaterande av 
dödsfall i hemmet / 
Genomgång med 
handledaren om 
gällande rutiner 

      

Kompressions-
lindning 

     

Delegering        
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