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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2022-02-28 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Antagen till sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet med 60 hp godkända inom
programmet och beviljade utlandsstudier eller sjuksköterskestuderande som genomför
utbytesstudier inom ramen för utbytesavtal.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. reflektera över ett valt omvårdnads- eller hälsoproblem och granska den givna vården i en
internationell vårdmiljö
2. bedöma behov av och planera för interventioner relevanta för det valda omvårdnads- eller
hälsoproblemet
3. reflektera över etiska frågeställningar i olika omvårdnads- eller hälsosituationer
4. redogöra för och reflektera över likheter och skillnader mellan värdlandets och hemlandets
hälso- och sjukvård



Innehåll
Kursen innehåller studier kring etiska frågeställningar, patienters hälso- och
omvårdnadsproblem, omvårdnadsinterventioner samt likheter och skillnader inom hälsa- och
sjukvård i olika länder. Problemområdet som studenten väljer att studera ska studeras såväl
teoretiskt som kliniskt och vara relevant för befolkningens hälsosituation i värdlandet. 

Kursens undervisningsformer består av litteraturstudier, föreläsningar, nätbaserad
handledning, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 4 veckor samt ett obligatoriskt moment i
form av upprättande av en digital resedagbok.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom verksamhetsförlagd utbildning, upprättande av digital
resedagbok samt en individuell skriftlig rapport. Kompletteringar av individuellt skriftligt
arbete kan medges när 1) underlag för bedömning av ett lärandemål helt saknas 2) om
examinationsresultat ligger nära gränsen för godkänt resultat. Komplettering inlämnas inom
sex arbetsdagar efter att studenten meddelats. 

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.

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


