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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2022-06-14 att gälla från och med 2022-06-
14, höstterminen 2022.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som uppdragsutbildning. 
Kursen är en fristående teoretisk kurs. Kursen följer riktlinjerna i
högskoleförordningen (SFS 1993:100 med senare ändringar).  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

Huvudområde Fördjupning

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

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

 

Kursens mål
 
 

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

• förklara och diskutera bakomliggande fysiologi och patofysiologi vid akut
njurskada och kronisk njursvikt

• redogöra för och diskutera de vanligaste sjukdomstillstånden som kan orsaka
akut njurskada och kronisk njursvikt

• diskutera och förklara diagnostik och behandling vid akut njurskada och kronisk
njursvikt samt vid immunologiska njursjukdomar

• förklara principerna vid dialys och njurtransplantation
• beskriva sjuksköterskans roll i relation till personcentrerad vård, samverkan i



team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker
vård och informatik

  

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

• bedöma behovet av omvårdnad för patienter med njursvikt utifrån;
evidensbaserade-, etiska och vetenskapliga aspekter

• självständigt planera för undervisning av patienter och deras närstående om
egenvård och de nya livsbetingelserna utifrån njursjukdomar, deras behandlingar
och den enskildes förutsättningar

• självständigt planera och utvärdera olika dialysaccesser
• tillämpa och kritiskt reflektera över aktuell kunskap inom njursjukvård
• bedöma, planera, och utvärdera omvårdnad i livets slutskede i samband med

njursjukdomar

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

• reflektera över och argumentera för ett personcentrerat förhållningssätt i mötet
med patienter och närstående

• reflektera över och diskutera etiska frågeställningar vid svår sjukdom
• identifiera och reflektera över sin kunskap för att utveckla sin kompetens inom

njursjukvård

 

Kursens innehåll
 
Njurens anatomi och fysiologi 
Patofysiologi vid njursjukdom och akut njurskada 
Diagnos vid njursjukdom och akut njurskada 
Medicinsk behandling, kostbehandling, fysisk träning, dialys och njurtransplantation 
Olika aspekter av följsamhet vid dialys 
Accessvård inom dialysbehandling 
Palliativ omvårdnad i livets slutskede och palliativ dialysbehandling 
Specifik omvårdnad inom njursjukvård utifrån kärnkompetenserna 
Patientens lärande och pedagogiska metoder 

 

Kursens genomförande
 
Olika arbetsformer används, såsom individuellt arbete, grupparbete, 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.

2/4



Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell examination. 
  
Provmoment: 
Fördjupning inom njursjukvård, 5,0 hp 
Examinationsform: 
Skriftligt individuellt fördjupningsarbete med muntlig framställning. 
  
Kärnkompetenserna i relation till njursjukvård, 5,0 hp 
Examinationsform: 
Skriftlig gruppuppgift med muntlig framställning och individuell bedömning. 
  
Anatomi, fysiologi och patofysiologi vid njursjukdom, 5,0 hp 
Examinationsform: 
Skriftlig individuell hemtentamen. 
  
 
  
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

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

 

Förkunskapskrav
 

• Legitimerad sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med minst 180 hp
inkluderande ett självständigt examensarbete om 15 hp eller motsvarande

• Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska
inom njursjukvård
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Prov/moment för kursen VMFU73, Njurmedicin för sjuksköterskor
 

Gäller från H22

 
2201   Fördjupning inom njursjukvård, 5,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd

  
  

2202   Kärnkompetenserna i relation till njursjukvård, 5,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd

  
  

2203   Anatomi, fysiologi och patofysiologi vid njursjukdom, 5,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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