
•

•

•

Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2019-12-05 att gälla från och med 2019-12-
05, vårterminen 2020.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som uppdragsutbildning. 
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 etiologi, immunologi och symtom inom reumatologiska sjukdomar,
särskilt för polyartrit-, spondylartrit-, system- och vaskulitsjukdomar, 
resonera kring diagnostik, behandling och rehabilitering av reumatologiska
sjukdomar, 
diskutera reumatologisk omvårdnad i relation till aktuellt kunskapsläge,
beslutsstöd, nationella riktlinjer och vårdprogram. 

 

Färdighet och förmåga

Medicinska fakulteten

VMFU84, Reumatologi, 15 högskolepoäng
Rheumatology, 15 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Omvårdnad A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Efter avslutad kurs ska studenten kunna 
utforma ett förbättringsarbete baserat på aktuellt kunskapsläge och nationella
riktlinjer inom reumatologisk omvårdnad, 
utföra ledbedömning enligt validerat bedömningsinstrument. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

reflektera över sjuksköterskans professionella ansvar inom området reumatologisk
omvårdnad i relation till patient, närstående och samhälle, 
motivera evidensbaserad reumatologisk omvårdnad utifrån ett
samhällsperspektiv, 
analysera och reflektera över vårdsituationer utifrån etiska principer och med ett
personcentrerat förhållningssätt, 
identifiera och motivera det egna behovet av kompetensutveckling inom
reumatologisk omvårdnad. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om reumatologiska sjukdomars
specifika vård och omvårdnad samt ökad professionell kompetens byggd på
vetenskaplig grund. 
Reumatologiska sjukdomar hos vuxna 
Reumatologiska sjukdomar hos barn samt under pubertet, adolescens och graviditet 
Bedömning, utredning och uppföljning av reumatologiska sjukdomar 
Basal immunologi och genetik med inriktning på autoimmunitet 
Farmakologisk och icke-farmakologisk behandling 
Evidensbaserad omvårdnad och sjuksköterskeledd vård 
Personcentrerad vård, säker vård och patientens lärande 
Tvärprofessionell samverkan, teamvård och rehabilitering 
Omvårdnadsinformatik, e-hälsa och virtuell mottagning med relevans för
reumatologisk omvårdnad 
Omvårdnadsforskning och förbättringskunskap för kvalitetsutveckling 

 

 

Kursens genomförande
 
Olika arbetsformer används: föreläsningar, seminarier, individuellt arbete,
grupparbete, litteraturstudie, färdighetsträning, kollegial granskning och
posterpresentation. 
Kursmoment som kräver obligatorisk närvaro kan ersättas med skriftlig uppgift. 
  
  

 

Kursens examination
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All bedömning görs individuellt utifrån fastställda kriterier. För varje prov/moment
anordnas en ordinarie och två omexaminationer. 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. Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell
examination. 
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
 

Svensk sjuksköterskelegitimation 
Minst 1 års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska inom området
reumatologi 
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Prov/moment för kursen VMFU84, Reumatologi
 

Gäller från V20

 
2001   Polyartrit, sjukdomslära och avancerad omvårdnad, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig individuell uppgift. 
Obligatorisk läraktivitet: 
Case-seminarium - tema Polyartrit 
  
  

2002   Spondylartrit, sjukdomslära och avancerad omvårdnad, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig individuell uppgift. 
Obligatorisk läraktivitet: 
Case-seminarium - tema Spondylartrit 
  

2003   Systemsjukdomar, sjukdomslära och avancerad omvårdnad, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig individuell uppgift. 
Obligatorisk läraktivitet: 
Case-seminarium - tema SLE 
  
  

2004   Vaskulit, sjukdomslära och avancerad omvårdnad, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig individuell uppgift. 
Obligatorisk läraktivitet: 
Case-seminarium - tema Vaskulit 
  

2005   Ledbedömning, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Praktisk individuell uppgift. 
  

2006   Förbättringsarbete, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig uppgift i grupp 

44/


	Fastställande
	Kursplanen är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2019-12-05 att gälla från och med 2019-12-05, vårterminen 2020.

	Allmänna uppgifter
	

	Kursens mål
	Kursens innehåll
	Kursens genomförande
	Kursens examination
	Betyg
	Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

	Förkunskapskrav
	

	Prov/moment för kursen VMFU84, Reumatologi

