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Behörighetskrav
Student antagen i programmet specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård. 
Operationssjuksköterskans profession 7,5 hp samt godkänd klinisk examination och VFU 3,7hp från kurs
Perioperativ vård 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.
Denna kurs kan ges som en uppdragsutbildning, behörighetskravet för en uppdragsutbildning är "Behörig
är den som utses av sin arbetsgivare att gå utbildningen".

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Tema Organisation och samverkan inom operationssjukvård
-reflektera över budgetarbetets betydelse för operationssjukvårdens verksamhet



-beskriva och analysera teamarbete och hur olika yrkesprofessioner samverkar inom operationssjukvård
-redogöra för beredskap och organisation i samband med katastrof och trauma

Tema Operationssjuksköterskans ledarskap
-reflektera över operationssjuksköterskans ledarskap utifrån olika organisationsteorier
-beskriva och reflektera över systematiskt kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete inom
perioperativ vård
-reflektera över ledarskapet utifrån ett mångfaldsperspektiv
-kritiskt granska frågeformulär/instrument relevant för omvårdnad
-använda pedagogiska hjälpmedel i syfte att utveckla pedagogiska förmågor relaterat till ledarskapet

Innehåll
Undervisningsformer: Basgruppsarbete, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU, 3 veckor),
studieuppgifter och seminarier. I all undervisning läggs vikt vid områdets vetenskapliga grund och
evidensbaserad kunskap. Obligatorisk närvaro gäller vid VFU, där studentens självständighet
poängteras.

Kursen genomförs som distansstudier på helfart.

I kursen integreras omvårdnad 3,75 hp och medicinsk vetenskap 3,75 hp.

Tema organisation och samverkan inom operationssjukvård
I temat studeras operationsverksamhetens budgetarbete och kostnadsmedvetenhet. Studenterna tränas i
att samverka i operationsteamet och inhämta kunskap om organisation i samband med trauma och
katastrofer.

Tema operationssjuksköterskans ledarskap
Temat behandlar operationssjuksköterskans ledarskap vad avser, ansvar och funktion relaterat till olika
styrdokument med fokus på arbetsmiljö, ansvarighetsfall, avvikelserapportering och delegering.
Ledarskapet studeras ur ett mångfaldsperspektiv och hållbar utveckling. Lämpligt mät- och
bedömningsinstrument identifieras och granskas utifrån design och användbarhet samt hur
kvalitetsutveckling- och förbättringsarbete inom operationssjukvård kan påverka patientsäkerheten.
Operationssjuksköterskans ledarskap och pedagogiska förmåga studeras i förhållande till patienter,
medarbetare och studenter.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Tema organisation och samverkan examineras vid seminarium med en individuell skriftlig
examinationsuppgift.
Tema operationssjuksköterskans ledarskap examineras i fom av en skriftlig individuell tentamen.

VFU examineras via bedömning i klinisk verksamhet.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
I kursen bedöms studenternas uppnådda lärandemål enligt betygskalan 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 av kurs föreligger. Kursen KMAD61 får ej samtidigt med kursen OMA602 ingå i examen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmet till specialistsjuksköterska med inriktning mot
operationssjukvård.
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
En student kan nödgas avbryta pågående verksamhetsförlagd utbildning om studenten genom sitt
handlande uppträder grovt oskickligt vid den aktuella praktikplatsen och därmed bedöms som underkänd
av examinator.
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)


