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Omvårdnad

Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad

Avancerad nivå

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• förklara på ett fördjupat sätt för symtom och behandling av vanligt förekommande

pediatriska tillstånd
• förklara hur undersökningar och behandlingar, inkl akut omhändertagande går till i
samband med pediatrisk vård.
Färdighet och förmåga
• urskilja symtom och tecken på olika sjukdomstillstånd in pediatrisk vård, samt ange

relevant behandling och vård
• planera och kunna tillämpa adekvata åtgärder i samband med akut omhändertagande av
svårt sjukt barn
• försvara planering, åtgärder och utvärdering av vården utifrån fördjupade kunskaper om
sjukdomspanoramat inom pediatrisk vård.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt liksom beakta etiska aspekter utifrån

ett lika villkor och globalt perspektiv.
Innehåll
- vård av barn och unga:
• anamnestagning och undersökning
• akuta tillstånd
• förgiftningar
• barnmisshandel
- barnets normala utveckling:
• genetik
• tillväxt och pubertet
• nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn
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• utvecklingsproblem och neuropsykiatri
• barnpsykiatri

- vanligt förekommande pediatriska tillstånd:
• kardiologi
• nefrologi
• gastroenterologi
• hematologi
• onkologi
• infektionssjukdomar
• andningsorganens sjukdomar
• leversjukdomar
• hudsjukdomar
• diabetes och endokrinologi
• immunologi
• rörelseapparatens sjukdomar
• neurologi
• neonatologi
• perinatalmedicin
• allergi
• metabola sjukdomar
Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av litteraturstudier, instuderingsfrågor, webföreläsningar och
webseminarier.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt avslutad sjuksköterskeexamen, 180 hp (eller motsvarande
kunskaper).
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Kursen examineras genom bearbetning av instuderingsfrågor som besvaras individuellt och
diskuteras vid ett seminarium. Var 8:e vecka examineras genomgångna moment genom en
hemuppgift där både kunskaper, färdigheter, kritisk och vetenskaplig förmåga bedöms
individuellt. Hemuppgifterna består i att skicka in 3 stycken fallbeskrivningar och 2 stycken
evidensbaserade inlämningsuppgifter.
Det krävs aktivt deltagande och 75% rätt för att få godkänt på respektive moment.
Kursen examineras av universitetslektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
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Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Seminarium, diskussionsforum

2,5 hp

U/G

Individuell skriftlig
inlämningsuppgift,
fallbeskrivning

2,5 hp

U/G

Individuell skriftlig
inlämningsuppgift,
evidensbaserad

2,5 hp

U/G
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Övrigt
Uppdragsgivaren utser kursdeltagare.
Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller
högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare får ett intyg över genomgången
kurs.
Kurslitteratur
Lissauer, T., & Carroll, W. (2017). Illustrated Textbook of Paediatrics. Amsterdam: Elsevier.
Sveriges landsting och regioner. (2018). Rikshandboken i barnhälsovård. Hämtad via
http://www.rikshandboken-bhv.se

Svenska Neonatalföreningen (SNF), Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG),
Svenska Barnmorskeförbundet (SBF), Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)
samt Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB). (2016). Att utföra neonatal HLR. Hämtad via
http://neohlrutbildning.se/index.php/hlr-utbildning/neonatal-hlr

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

