
KURSPLAN

 
 

Vård och omvårdnad vid 
ohälsa och sjukdom I 4,5 
högskolepoäng
Care and nursing care in illness and disease I

 
 
 
 
 
Kursplan antagna: Vår 2022 Lp 3 -  Tills vidare

BESLUT

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841



Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I 4,5 
högskolepoäng
Care and nursing care in illness and disease I

Grundnivå, O0112H
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G# Omvårdnad Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet
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Examinator
Päivi Juuso
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Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

Kunskap och förståelse    

redogöra för patofysiologi, etiologi, epidemiologi, diagnostik, behandling, omvårdnadsprocessen och 
prevention vid vanligt förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd

•

redogöra för hur ohälsa uttrycks och manifesteras som symtom, och hur detta  
påverkar individens dagliga liv i ett livsspannsperspektiv

•

förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov, problem/risker och medicinsk behandling•
redogöra för hur omvårdnadsprocessen kan tillämpas i praktiken för en god och säker vård och omvårdnad 
vid vanligt förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd

•

 
Färdighet och förmåga    

beskriva symtom samt föreslå vård och behandling vid vanligt förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd•
redogöra för olika metoder för att bedöma smärtstatus samt hur smärta kan förebyggas och behandlas•

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  

reflektera över och diskutera betydelsen av en patientsäker vård och omvårdnad vid vanligt förekommande 
ohälso- och sjukdomstillstånd

•

reflektera över och diskutera sjuksköterskans roll i vårdteamet vid vård och omvårdnad av vanligt 
förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd

•

Kursinnehåll
patofysiologi, symtom och tecken på ohälsa, vård, omvårdnad och prevention vid:•

- endokrina sjukdomar  
- gastroenterologiska sjukdomar  
- hjärt-kärlsjukdomar  
- lungsjukdomar  
- vanligt förekommande infektioner  
- smärta och smärtbehandling

omvårdnadsprocessen•
patientsäkerhet•
teamarbete•
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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, samt bedömning av 
yrkeskompetens. 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 och är verksamhetsförlagd.  

 

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (senaste uppl.). Klinisk omvårdnad. 1. Stockholm: Liber. 
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (senaste uppl.). Klinisk omvårdnad. 2. Stockholm: Liber. 
Andersson, R., Jeppsson, B. & Rydholm, A. (red.) (senaste uppl.). Kirurgiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 
*Edberg, A. & Wijk, H. (Red.) (senaste uppl.). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: 
Studentlitteratur. 
*Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red.) (senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: 
Studentlitteratur. 
Grefberg, N. (red.) (senaste uppl.). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. Stockholm: Liber. 
*Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 
Stockholm: Liber. 
*Lindskog, B.I. (senaste uppl.). Medicinsk terminologi. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
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Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig individuell 
inlämningsuppgift

U G# 0,5 Obligatorisk V22

0002 Individuell tentamen U G# 1 Obligatorisk V22

0003 Seminarium I U G# 1,5 Obligatorisk V22

0004 Seminarium II U G# 1,5 Obligatorisk V22

Kursplanen fastställd
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