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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-05-07 och
gäller från vårterminen 2013 vid Karlstads universitet.

Kurskod: OMA125
Palliativ vård, 7.5 hp
(Palliative Care, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på Svenska

Behörighetskrav
Särskild behörighet: Minst 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa eller motsvarande
samt Svenska B/B2 och Engelska A.

Huvudområde
OMA (Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- urskilja och förklara särdragen i palliativ vårdfilosofi
- beskriva hur palliativ vårdfilosofi kan implementeras i olika vårdformer
- identifiera och analysera vanligt förekommande symtom inom palliativ vård
- motivera relevanta åtgärder relaterat till patienters fysiska, psykiska, sociala, existentiella och kulturella behov
- identifiera behov och värdera betydelsen av samtal med patient och dennes närstående i olika faser av palliativ
vård
- identifiera och analysera etiska dilemman inom palliativ vård

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av introducerande översiktliga föreläsningar, litteraturstudier,
färdighetsträning, grupparbete och seminarium.

Kursen innehåller omvårdnad (5.5 hp) och medicinsk vetenskap (2 hp) som integreras i kursens olika moment
och examination.

Palliativ vårdfilosofi
Vårdformer och organisation av palliativ vård
Symtom inom palliativ vård
Symtomlindrande omvårdnadsåtgärder samt komplementära och medicinska behandlingar
Etik och kommunikation



Lagar, författningar och förordningar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras i form av en individuell hemtentamen som behandlas i ett seminarium.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betygskriterier för
betyget väl godkänt framgår av studieanvisningar.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

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.

Överlappning föreligger ej.

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