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Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2016-03-09 och gäller från
höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp
varav minst 15 hp examensarbete eller kandidatexamen i omvårdnad, eller motsvarande.
Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid.
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande.
Gymnasiets engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
-planera, välja, tillämpa samt värdera arbetstekniker vid omhändertagande av skadade och sjuka
-redogöra för säkerhetsrutiner i ambulansfordonet, i samband med trafikolyckor och vid hotfulla
situationer
-identifiera och jämföra skilda vetenskapliga paradigm
-självständigt tillämpa strukturerad bedömning vid omhändertagande av skadade och sjuka
-redogöra för samt värdera principerna vid strukturerad bedömning och omhändertagande av skadade
och sjuka
-värdera aspekter på mångfald och etiska ställningstaganden i det praktiska omvårdnadsarbetet
relaterat till skadade, sjuka och deras närstående
-identifiera och reflektera över forskningsetiska problem och överväganden.

Innehåll
Omvårdnad (3.75hp) och medicinskvetenskap (3.75hp) integreras i kursen. Kursens
undervisningsformer består av föreläsningar, fältstudier, studieuppgifter, seminarier och praktiska

övningar samt övningar med patientsimulator. I all undervisning läggs stor 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 vid på campus.

I kursen studeras arbetstekniker och säkerhet som är relaterade till den prehospitala kontext såsom,
kommunikation, säkerhet på olycksplats, förflyttning av patienter, medicintekniskutrustning och
utrustning för imobilisering samt hot och våld i samband med omhändertagande av missbrukare och
patienter med psykisk ohälsa. Ambulanssjukvården studeras med hjälp av fältstudier och praktiska
övningar. Metoder och regler för hygienarbete inom den prehospitalt kontext studeras teoretiskt och
praktiskt. Vetenskapsteori studeras med betoning på skillnader och likheter mellan vetenskapliga
paradigm i relation till det prehospitala forskningsfältet. Vidare studeras och tränas med hjälp av
patientsimulator metoder för strukturerad bedömning av skadade och sjuka. Den strukturerade
bedömningen fokuserar på: bedömning av platsen där patienten omhändertas och en bedömning av
händelseförloppet, initial bedömning med fokus på vitala kroppsfunktioner samt riktad
sjukdomshistoria och kroppsundersökning. Vidare studeras även aspekter av mångfald och etik i
relation till prehospitalt kontext. Forskningsetiska problem och överväganden bearbetas utifrån
lagstiftning och regelverk relevanta för omvårdnadsforskning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, seminarier samt praktisk examination. De
skriftliga examinationerna och seminarierna omfattar de teoretiska delarna inom kursen. De praktiska
individuella examinationerna genomförs i två delar. Den ena delen omfattar examination av
strukturerad bedömning och genomförs med simulering i kliniskt träningscenter, den andra delen
omfattar arbetsteknik och säkerhet och genomförs i samband med praktiska övningar.
Kompletteringar av tentamen kan medges när underlag för bedömning av ett lärandemål helt saknas
eller om examinationsresultatet ligger nära gränsen för godkänt. Komplettering inlämnas inom sex (6)
arbetsdagar efter att studenten har meddelats.
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.

