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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-09-13 och gäller från
vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Student antagen i programmet specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård.
Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
-redogöra för och tillämpa prehospital sjukvårdsledning, sållning- och sorteringstriage vid olyckor
-redogöra för organisation och ledning vid allvarliga händelser och katastrofer samt identifiera
samverkan mellan olika vårdgivare, polis och räddningstjänst
-beskriva och reflektera över vad systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom prehospital
vård innebär
-analysera och reflektera över hur förbättringsarbete bedrivs inom prehospitalt kontext
-redogöra för och analysera ledarskap på olika funktionsnivåer i ambulansverksamheten
-kritiskt granska frågeformulär/bedömningsinstrument relevant för prehospital omvårdnad
Innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, studieuppgifter, seminarier och praktiska
övningar. I all undervisning läggs vikt på evidensbaserad kunskap. Kursen genomförs i vissa delar som
distansstudier, andra delar genomförs på campus och övningsområde.
Kursen som helhet genomförs på halvfart. Tiden för studierna är i vissa fall koncentrerade till ett antal
sammanhängande dagar på campus.
I kursen studeras ambulanssjukvårdens sjukvårdsledning, organisation och ledning vid katastrofer i
relation till andra vårdgivare och myndigheter. Dessutom övas teamarbete och sjukvårdsledning med
fokus på det ansvar och uppgifter sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig har vid olyckor.

Ledarskapsteorier och organisationsmodeller studeras i relation till arbetsmiljö, personal,
avvikelserapportering. Vidare studeras kvalitets- och förbättringsarbete relaterat till prehospitalt
kontext och patientsäkerhet. Tekniker för avlastningssamtal och debriefing studeras teoretiskt och övas
praktiskt. Frågeformulär/bedömningsinstrument relevanta för prehospital omvårdnad granskas och
analyseras.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen samt praktisk examination. De skriftliga
examinationerna omfattar de teoretiska delarna inom kursen. Den praktiska individuella
examinationen genomförs i samband med de praktiska övningarna och omfattar sjukvårdsledning och
triage vid olycka.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
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.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmet specialistsjuksköterska med inriktning mot
ambulanssjukvård.
I vissa delar inom kursen kommer separata intyg att utfärdas.

