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Behörighet
Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt 
Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända 
kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, 
med lägst betyget godkänd/E.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Maria Andersson-Marchesoni
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Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

Kunskap och förståelse  
 

redogöra för omvårdnadsteorier samt omvårdnadens konsensusbegrepp: människa, miljö, hälsa och 
omvårdnadhandling samt hur dessa är relaterade till varandra

•

beskriva sjuksköterskans roll och ansvar i olika organisationer samt hur samverkan organiseras•
redogöra för jämställdhet, etik och dess betydelse för omvårdnad av människor i ett livsspann•
ge exempel på intersektionella aspekter och beskriva hur dessa påverkar omvårdnadens innehåll•
redogöra för kommunikationens betydelse i omvårdnadsarbetet•
redogöra för sjuksköterskans kompetensområde samt ha kännedom om andra vårdprofessioners 
kompetenser

•

identifiera och redogöra för lagar och förordningar som reglerar sjuksköterskans yrkesutövning•

Färdighet och förmåga

skriva och muntligt redovisa en individuell omvårdnadsplan utifrån omvårdnadsprocessen och etisk 
medvetenhet

•

diskutera och motivera betydelsen av evidensbaserade fakta för patientsäkerheten•
använda etablerade och vedertagna ord, begrepp och uttryck vid rapportering och journalföring•
visa förståelse för betydelsen av normmedvetenhet i relation till jämlik vård•
redogöra för forskningsprocessen och dess betydelse för utveckling av omvårdnad som ämne•

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 

reflektera över och diskutera sjuksköterskans etiska värdegrund i vårdrelationen•
reflektera över betydelsen av sjuksköterskans kritiska förhållningssätt•

Kursinnehåll
 

sjuksköterskans roll och patientsäkerhet•
omvårdnadens kärnbegrepp; människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling•
omvårdnadsprocessen•
forskningsprocessen och evidensbaserad kunskap•
vårdetik, intersektionalitet, jämställdhet och normkritik relaterat till människans hälsa i ett livsspann•
kommunikation som verktyg i omvårdnad•
aktuella lagar och författningar som reglerar hälso- och sjukvården•
organisation•
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna 
kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att 
stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, 
workshops och seminarier är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt eller i grupp. För godkänd kurs 
krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska 
delar. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor. Godkänt kursbetyg för denna kurs 
utgör särskild behörighet för VFU-kurserna på termin 2 av programmet samt det teoretiska och praktiska slutprovet.

Övergångsbestämmelser
Kursen O0110H motsvarar kursen O0086H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Dahlborg-Lyckhage, E., Lyckhage, G., & Tengelin, E. (senaste uppl.). Jämlik vård. Normmedvetna perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 
Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. 
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: 
Studentlitteratur. 
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: 
Studentlitteratur. 
Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: 
Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
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Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Litteraturseminarium U G# 1 Obligatorisk V22

0002 Individuell skriftlig tentamen U G# 2 Obligatorisk V22

0003 Laboration U G# 1 Obligatorisk V22

0004 Seminarium U G# 2 Obligatorisk V22

Kursplanen fastställd
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