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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-06-14 och
gäller från vårterminen 2013 vid Karlstads universitet.

Kurskod: OMGF11
Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad, 15.0 hp
(International and multicultural perspectives on clinical nursing, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska. När utbytesstudenter är antagna till kursen kan undervisningen ske
på engelska.

Behörighetskrav
Antagen till sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet med minst 60 hp avklarade inom programmet.
Särskild behörighet för utländska studenter: ska studera senare delen i hemlandets sjuksköterskeutbildning

Huvudområde
OMA (Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva, definiera och kritiskt granska ett begrepp som är relevant för omvårdnaden
- redogöra för hur begreppet beskrivs i forskning och teorier inom omvårdnad
- Förklara hur det valda begreppet synliggörs i olika omvårdnadssituationer utifrån ett mångkulturellt perspektiv
- bedöma behov av och planera för patientens omvårdnad i en internationell och mångkulturell vårdmiljö
- redogöra för och reflektera över kulturella likheter och skillnader av betydelse för hur omvårdnaden utförs
- identifiera och reflektera över etiska frågeställningar i mångkulturella möten där omvårdnad studeras

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av introducerande föreläsningar, litteraturstudier, verksamhetsförlagd
utbildning
( VFU, 6 veckor ) samt nätbaserad handledning i samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kursen innehåller
Litteraturstudier om ett valt begrepp och VFU i en internationell/mångkulturell vårdmiljö, där man observerar
och deltar i omvårdnaden av patienter under handledning av en ansvarig sjuksköterska. Vidare studeras etik och
vårdmiljö.

Kurslitteratur och övriga läromedel



Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt individuellt arbete, samt färdigställande av ett undervisningsmaterial.

Betyg

Kursen bedöms enligt Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd ( VG )

Betygskriterier 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 med kurserna Klinisk omvårdnad III � valbart vårdområde, 7,5 hp, OMGC 20 och
Klinisk omvårdnad i en internationell kontext, 7,5 hp OMGF 10

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

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 därför 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 1987:915).

Kursen är inrättad av Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, utbildningsnämndens arbetsutskott
2012-06-14.
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