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Behörighetskrav
Student antagen i programmet specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård,
Godkända kurser: Bedömning och vård inom ambulanssjukvård 7,5 hp, Akutsjukvård inom
ambulanssjukvård 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- identifiera och relatera ambulanssjuksköterskans funktion i förhållande till verksamhetens krav och
evidens inom prehospitalt kontext
- tillämpa medicinsk behandling och omvårdnad utifrån strukturerad bedömning av patientens
hälsotillstånd och livssituation*
- välja och tillämpa vårdåtgärder baserat på information från fysiologisk monitorering*
- identifiera och differentiera olika sjukdomstillstånd*
- använda medicintekniskutrustning självständigt och med hjälp av olika former av monitorering
övervaka patientens vitala funktioner*
- planera och förbereda omhändertagande av en eller flera patienter med komplexa sjukdomstillstånd i
olika situationer och vid olycksfall*
- tillämpa omvårdnad av patienter i alla åldrar med beaktande av etik och mångfald*
- planera och tillämpa evidens och erfarenhetsbaserad kunskap vid bedömningar av olika vårdbehov
och omhändertagandenivåer inom prehospitalt kontext*
- förklara och tillämpa säkerhetsrutiner och förebyggande säkerhetsarbete avseende personal och
patient*
- förklara för patienter och närstående om pågående och planerat omhändertagande och behandling*
- Visa förmåga till professionellt förhållningssätt såsom självkännedom och empatisk förmåga
*Lärandemål under VFU



Innehåll
I kursen integreras omvårdnad (7,5 hp) och medicinsk vetenskap (7,5 hp).
Kursen genomförs som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 10 veckor varav 1 vecka genomförs
inom anestesi. Obligatorisk närvaro gäller vid VFU. Kursen kan genomföras på hel- alternativt
halvfart.

Under VFU studeras omvårdnad och medicinsk vetenskap i ett prehospitalt kontext genom att praktisk
och teoretiska kunskaper integreras och fördjupas. Utifrån ett prehospitalt kontext tillämpas olika
teorier, modeller och metoder som ligger till grund för ambulanssjuksköterskans omvårdnadsarbete.
Under VFU tillämpas arbetstekniker och säkerhetsarbete, kommunikation, säkerhet på olycksplats,
förflyttning av patienter, handhavande av medicintekniskutrustning samt A-HLR och Barn- A-HLR.
Vidare studeras och tillämpas strukturerad bedömning, vård och behandling samt prioritering och val
av vårdnivå. Dessutom tillämpas omvårdnadsdokumentation, vårdetik och information till patient och
närstående. Vid VFU på anestesiavdelning tränas framförallt tekniker för att hålla fria luftvägar.

Under VFU tränas den yrkesmässiga utvecklingen och det professionella förhållningssättet inom
prehospital omvårdnad. Under VFU reflekterar studenten och visar förståelse för innebörden av
respekt för patientens värdighet, integritet och autonomi samt visar på ett professionellt
förhållningssätt präglad av insikt, omdöme och kompetens.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom individuell skriftliga tentamen samt praktisk examination på simulering i
kliniskt träningscenter eller som klinikexamination i ambulans som omfattar strukturerad bedömning,
tillämpning av medicinsk behandling och omvårdnad. VFU examineras genom bedömning i klinisk
verksamhet.

Antalet examinationstillfällen för VFU är begränsat till två. Kompletteringar av tentamen kan medges
när 1) underlag för bedömning av ett lärandemål helt saknas, eller 2) om examinationsresultatet ligger
nära gränsen för godkänt.

Komplettering inlämnas inom 6 arbetsdagar efter att studenten har meddelats.

Betyg
I kursen bedöms studenternas uppnådda lärandemål enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G)
eller Väl godkänd (VG). I VFU bedöms studenternas uppnådda lärandemål enligt betygsskalan
Underkänd (U) och Godkänd (G).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Överlappning föreligger ej.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Examinator kan nödgas avbryta pågående verksamhetsförlagd utbildning om studenten genom sitt
handlande uppträder grovt oskickligt vid den aktuella praktikplatsen och handlandet innebär risk för



personskada. Avbrytandet av verksamhetsförlagd utbildning innebär att studenten bedöms som
underkänd av examinator. En student vars VFU avbrutits på grund av grov oskicklighet får inte på nytt
genomföra VFU perioden innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de
kunskaper och färdigheter som behövs för att åter påbörja VFU perioden. Beslutet skall formuleras
skriftligt och ange på vilka grunder underkännandet är baserat. Därefter ska en individuell studieplan
fastställas för studenten i vilken skall framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket
stöd studenten erbjuds från lärosätet, hur kontrollen av kunskaper ska gå till samt när den första
kontrollen skall äga rum. Studenten har rätt till två VFU perioder för att uppnå godkänt resultat.

En student kan tills vidare avskiljas från utbildningen då studenten lider av psykisk störning,
missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det dessutom
föreligger en påtaglig risk att en annan person eller värdefull egendom kan komma till skada. Rektor
anmäler sådant ärende till Högskolans avskiljandenämnd, som utreder och fattar beslut. Ett beslut om
avskiljande skall alltid innebära att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.
Högskolans avskiljandenämnd arbetar för landets alla högskolor och universitet. (Högskolelagen kap
4, 6§, SFS 1992:1434, Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning SFS
2007:989).

Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot
ambulanssjukvård.
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