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OMA (Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-02-19 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 hp samt registrerad på Grundläggande klinisk
omvårdnad 30 hp varav 26 hp skall vara godkända inklusive läkemedelsräkning 1.
Motsvarandebedömning kan göras

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för hälso- och sjukvårdens beredskap och organisation i samband med allvarlig händelse
samt gällande säkerhetsföreskrifter vid brand och olycka/katastrof 
2. Redogöra och motivera för undersökningar och behandlingar som krävs för att vårda patienter i akuta



situationer

Färdighet och förmåga
3. Prioritera och självständigt genomföra strukturerade bedömningar och adekvata omvårdnadsåtgärder i
samband med akuta situationer
4. Samverka i team vid akut omhändertagande
5. Prioritera och utföra förekommande medicintekniska metoder på ett självständigt sätt

Värderingsförmåga/förhållningssätt
6. Identifiera och reflektera över etiska problem i samband med akuta situationer

Innehåll
Kursen omfattar samhällets och sjukvårdens katastrofberedskap, ur ett nationellt och internationellt
perspektiv. Det psykosociala omhändertagandet och krisbearbetning i samband med allvarlig händelse
studeras. I samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akutsjukvård ska studenten
fokusera på patientens behov av vårdåtgärder samt reflektera över etiska problem. Studenten fördjupar
sina kunskaper och färdigheter om strukturerad bedömning, prioritering och akut omhändertagande och
tränar på detta i olika simuleringssituationer. Här övar studenten också på att arbeta i team i samband
med akuta situationer. Kursen har fokus på akuta situationer prehospitalt och på klinik.

Kursen innehåller: 
- samhällets och sjukvårdens katastrofberedskap, nationellt och internationellt 
- styrdokument vid katastrofer och allvarliga händelser
- sjuksköterskans ansvar och samverkan vid katastrofer och allvarliga händelser 
- psykosocialt omhändertagande av skadade, närstående och medarbetare i samband med akuta tillstånd
och stora olyckor/katastrofer 
- akut omhändertagande vid akuta sjukdomstillstånd i centrala nervsystemet samt respiratorisk och
cirkulatorisk svikt
- specifik farmakologi relaterat till akuta tillstånd
- strukturerade bedömningar av vitala parametrar 
- medicinteknisk utrustning och säkerhetsföreskrifter
- samverkan i team
- etiska problem vid akuta situationer
- färdighetsträning/simulering i omhändertagande av akut sjuk patient där studenten tränar strukturerad
bedömning och samverkan i team (prioritering på olycksplats, skapa fri luftväg, olika former av
andningsstöd, chockbehandling, SBAR) 
- läkemedelsräkning vid spädning av läkemedel som används vid akuta situationer

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarium, färdighetsträning/simulering,
casemetodik och handledning. Verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 1,5 hp (32 timmar) genomförs
inom akuta verksamheter.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom individuell salstentamina, individuell hemuppgift med uppföljande seminarium
samt individuell praktisk examination. VFU verifieras med ett närvarointyg. Student som ej bedömts
godkänd vid ordinarie examination i kursen ges möjlighet till förnyad prövning vid minst två tillfällen inom
ett år från ordinarie tillfälle. Student som ej bedömts godkänd under VFU, har möjlighet till förnyad
bedömning vid två tillfällen, så snart det finns organisatoriska möjligheter för detta.

Betyg
I kursen används följande betygsgrader: underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). 
För betyg på hel kurs krävs närvarointyg från VFU samt godkänt i alla examinationer.



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
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja
sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som
trädde i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår som en del i Sjuksköterskeprogrammet.

En student kan nödgas avbryta pågående VFU om studenten genom sitt handlande uppträder grovt
oskickligt vid den aktuella praktikplatsen och därmed bedömas som underkänd av examinatorn.

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 därför 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).


