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Fastställande

Kursplanen är godkänd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa men ännu ej fastställd.

Allmänna uppgifter

Kursen är en fristående kurs. Kursen följer riktlinjerna i Förordning (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. 

Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

redogöra för och motivera omvårdnad, behandling och rehabilitering avseende
infektionssjukdomar, 
översiktligt beskriva hur mikrober och antimikrobiella medel fungerar, 
redogöra för principer vid smittspridning samt isoleringsaspekter vid
infektionssjukdomar, 
problematisera smittskyddsaspekter samt redogöra för relevanta författningar och
riktlinjer inom infektionssjukvård. 

Medicinska fakulteten

VMFU21, Omvårdnad vid infektionssjukdomar, 15 
högskolepoäng

Nursing in Infectious Disease, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Omvårdnad A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Medicin A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

bedöma symtom och tecken hos patienter med akuta infektionstillstånd, och
initiera adekvata omvårdnadsåtgärder, 
självständigt upprätta en omvårdnadsplan för patient med infektionssjukdom
utifrån medicinska, vårdhygieniska och etiska principer, 
reflektera över för kursen aktuell forskning inom infektionssjukvård. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

reflektera och diskutera kring vårdsituationen utifrån patientens och anhörigas
perspektiv, 
reflektera kring betydelsen av antibiotikaresistenta bakterier för den enskilde
individen, för vården och för samhället, 
identifiera och reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande
utveckla sin kompetens inom infektionssjukvård. 

 

Kursens innehåll
 
Cellbiologi, bakteriologi och virologi 
Diagnostik, klinik och behandling vid infektionssjukdomar 
Antimikrobiella medel och antibiotikaresistens 
Vårdhygien och smittskyddsarbete 
Specifik omvårdnad vid infektionssjukdomar 
Vetenskaplig granskning i form av eget arbete 

 

 

Kursens genomförande
 
Följande arbetsformer används: Individuellt arbete, gruppuppgifter, seminarier och
föreläsningar 

 

 

Kursens examination
 
För varje prov/moment anordnas en ordinarie och två om examinationer. Student som
inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå
ytterligare examination. Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan
begära byte av examinator. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
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Prov/moment  
Gäller från H18 
1801  Mikrobiologi och akuta infektioner, 5,0 hp 
Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
Skriftlig individuell  uppgift  med muntlig framställning i grupp och individuell
bedömning 
1802  Forskningsläget inom infektionssjukdomar, 2,0 hp 
Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
Skriftlig individuell uppgift med muntlig framställning i grupp och individuell
bedömning 
1803   Omvårdnad vid infektionssjukdomar 3,0 hp 
Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
Skriftlig individuell  uppgift  med muntlig framställning i grupp och individuell
bedömning 
  
1804   Fördjupning inom infektionssjukvård 5,0 hp 
Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
Skriftlig individuell uppgift med muntlig framställning. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För godkänd kurs krävs att alla prov/moment är godkända. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet för högskolestudier 
Legitimerad sjuksköterska med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp
eller motsvarande. 
Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. 
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