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Kurskod: OMG008
Kursens
benämning:

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och
ledarskap
Nursing profession, clinical competence and leadership

Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
OMA (Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2021-09-09 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 hp, Grundläggande klinisk
omvårdnad 30 hp, Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa 37,5 hp samt registrerad
på kurs Omvårdnad vid akuta situationer 7,5 hp varav 3,5 hp skall vara godkända, samt
varit registrerad på kurs Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet 30 hp.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse



1. beskriva och motivera ledarskapets betydelse för omvårdnaden inom hälso- och
sjukvårdens organisation, 
2. identifiera och analysera faktorer som påverkar en organisations säkerhetsarbete utifrån
gällande lagar och författningar samt
3. reflektera och motivera olika metoders betydelse för patientsäkerhetsarbete inom hälso-
och sjukvårdens organisation. 

Färdighet och förmåga
4. leda och prioritera omvårdnad inom teamet samt 
5. planera och genomföra undervisning och handledning till medarbetare och studenter. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. värdera och motivera den egna professionens kompetens i teamet samt 
7. förklara och motivera reflektionens betydelse för personlig och professionell utveckling.

Innehåll
I kursen studeras sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap. 
Kursens undervisningsformer består av introducerande och fördjupande föreläsningar,
seminarier, simulering, färdighetsträning, studieuppgifter, grupparbeten och reflekterande
samtal. 

Kursen innehåller omvårdnad (10 hp), medicinsk vetenskap (3 hp) och samhälls- och
beteendevetenskap (2 hp) som integreras, varav 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning inom
sjukhusansluten vård. 

Organisation och ledarskap
- Ledarskap och kommunikation
- Hantering av konflikter
- Grupper och grupprocesser 
- Hälsoekonomi 
- Arbetsmiljö 
- Sjuksköterskan som ledare i omvårdnadsarbetet
- Sjuksköterskans ansvar vid upptäckt av våld i nära relationer

Patientsäkerhet 
- Mätningar av skador i samband med vård 
- Avvikelse och händelseanalys
- God och säker vård 
- Hållbar utveckling
- Etiska ställningstagande

Omvårdnad och medicinsk vetenskap 
- Fördjupning av omvårdnadsprocessen inklusive omvårdnadsinterventioner 
- Leda och fördela omvårdnad i olika situationer 
- Fördjupning av konsensusbegreppen 
- Undervisning och handledning till medarbetare och studenter 
- Fördjupning av kärnkompetenserna

Team 
- Synergieffekter och perspektiv i teamet 
- Samverkan och kommunikation i team

Lagstiftning, författningar och styrdokument 

Kurslitteratur och övriga läromedel



Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras fortlöpande under kursens gång med olika tentamina och består av;
Individuell hemtentamen, seminarier, gruppexaminationer och Nationell klinisk
slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE). Dessutom ingår färdighetsträning och
simulering. 
Examinationerna utgår från tanken om progression, vilket innebär att moment och innehåll
från tidigare kurser kan förekomma. I verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under fem veckor
ingår 32 timmars obligatorisk närvaro per vecka på VFU-platsen. 

Student som ej bedömts godkänd vid ordinarie examination i kursen ges möjlighet till
förnyad prövning vid minst två tillfällen inom ett år från ordinarie tillfälle. Student som ej
bedömts godkänd under VFU eller NKSE praktiskt prov har möjlighet till förnyad bedömning
av VFU eller NKSE praktiskt prov vid två tillfällen så snart det finns organisatoriska
möjligheter för detta. 

Komplettering av hemtentamen kan medges när endast mindre tillägg krävs för att
studenten ska nå lärandemål och gränsen för godkänt. Kompletteringen lämnas inom sex
arbetsdagar efter att studenten har meddelats. Endast den av läraren eftersökta
kompletteringen bedöms. Om kompletteringen uteblir eller är otillräcklig underkänns
examinationen. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat 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
Kursen bedöms enligt betygskalan: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter. Kursen ingår som en del i
Sjuksköterskeprogrammet. 

Överlappning föreligger med Biomedicin 30 hp (BMGAB0), Hälsopsykologi 7,5 hp (PSGA09)
samt Omvårdnad 30 hp (OMGA10).

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 avskiljningsnämnd arbetar
för landets alla högskolor och universitet (Högskolelagen kap 4, 6§, SFS 1992:1434,
Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning, SFS 2007:989).


