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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-02-07 och gäller från
höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Student antagen i programmet specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, kursen
Patofysiologi och farmakologi 12 hp, samt varit registrerad på kursen Intensivvårdssjuksköterskans
profession 15 hp. Motsvarande bedömning kan göras.
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande.
Gymnasiets Engelska 6 eller B eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- identifiera och problematisera möjligheter och hinder för systematiskt kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete ur ett hållbarhetsperspektiv
- kritiskt granska frågeformulär/bedömningsinstrument relevanta inom intensivvård
- analysera och reflektera över intensivvårdssjuksköterskans patientnära ledarskap relaterat till
omvårdnad, teamarbete och styrdokument*
- observera och bedöma funktionen hos patienter inom intensivvård beträffande organsystem samt
psykiska tillstånd*
- i samråd med patient och närstående självständigt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad för
patienter i alla åldrar samt föra journal*
- leda, prioritera och samordna intensivvård i väntade och oväntade situationer*
- självständigt initiera och utföra undersökningar och behandlingar inom intensivvård på ett säkert sätt
i samverkan med patienter, närstående och andra yrkesgrupper*
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar i livets
slutskede samt ge stöd till patient och närstående*
- visa vårdpedagogisk förmåga genom att undervisa och informera patienter, närstående samt andra
yrkesgrupper*
- hantera medicinteknisk utrustning på ett säkert och självständigt sätt utifrån gällande styrdokument*



- analysera och reflektera över sitt professionella förhållningssätt i mötet med patienter och
närstående*
- reflektera över mångfald, jämlikhet och etiska ställningstaganden i det kliniska omvårdnadsarbetet*
- visa förmåga till professionellt förhållningssätt såsom självkännedom och empatisk förmåga*

*Lärandemål som examineras under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Innehåll
I kursens samtliga moment integreras omvårdnad (8 hp) och medicinsk vetenskap (10 hp).

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, VFU samt seminarium. Studierna bedrivs enskilt
samt i form av närträffar på campus. Kursen är delvis nätbaserad och olika informations- och
kommunikationstekniker används. I all undervisning läggs vikt vid områdets vetenskapliga grund och
evidensbaserad kunskap. Studentens självständighet poängteras under VFU, där obligatorisk närvaro
gäller. Kursen genomförs på helfart.

Under VFU tränas den yrkesmässiga utvecklingen och det professionella förhållningssättet för
intensivvårdssjuksköterskan som omvårdnadsledare. Studenten tränar sin förmåga att visa förståelse
för innebörden av respekt för patientens värdighet, integritet och autonomi. Specifikt tränas förmågan
att vårda patienter med svikt i ett eller flera vitala organ samt psykiska tillstånd utifrån
omvårdnadsprocessens steg så att det leder till att patienten kan uppleva välbefinnande, trygghet och
säkerhet, även förmågan att vårda patienter i livets slutskede tränas. Vidare tränas förmågan att
självständigt bedöma behov av och utföra medicinska behandlingar samt hantering av medicinteknisk
utrustning. Journalföring utifrån omvårdnadsprocessen tillämpas. I kursen studeras betydelsen av
intensivvårdssjuksköterskans patientnära ledarskap och roll i det intra- och interprofessionella teamet.

Studenten reflekterar över kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och studerar detta utifrån vad det kan
innebära inom intensivvården ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare granskas olika
frågeformulär/bedömningsformulär kritiskt samt vilken betydelse dessa kan ha ur ett kvalitets- och
patiensäkerhetsperspektiv. Genom reflektioner tillsammans med handledaren integreras teoretisk och
praktisk kunskap så studenten kan uppnå självständighet i sitt arbete. I möten med patienter,
närstående och andra yrkesgrupper utvecklar studenten sina vårdpedagogiska förmågor samt
reflekterar över mänskliga rättigheter, jämlikhet, etik, värdegrund, kommunikation samt
mångfaldsaspekter. Här ingår att uppmärksamma barns som närstående specifika behov av
information. Studenten tränas i att uppmärksamma tecken på våld i nära relationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom bedömning under VFU, individuell hemtentamen som följs upp med
seminarium samt individuell klinisk slutexamination.

Komplettering inlämnas inom 6 arbetsdagar efter att studenten har meddelats.

Student som ej bedömts godkänd under verksamhetsförlagd utbildning, har möjlighet till förnyad
bedömning vid två tillfällen, så snart det finns organisatoriska möjligheter för detta.

Betyg
I kursen används 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
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 till specialistsjuksköterska med inriktning mot
intensivvård.
En student kan nödgas avbryta pågående verksamhetsförlagd utbildning 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 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).
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