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KURSPLAN
Palliativ omvårdnad, 4,5 högskolepoäng
 

Palliative Nursing Care, 4.5 credits 

 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:
 

Kunskap och förståelse

redogöra för palliativ omvårdnad och den palliativa vårdens filosofi
redogöra för omhändertagande av patient och närstående vid dödsfall
visa förståelse för existentiella, sociala och kulturella dimensioner i sorgeprocessen.

 

Färdighet och förmåga

genomföra det svåra samtalet med patient och närstående
identifiera palliativa omvårdnadsbehov samt planera för genomförande och utvärdering av
omvårdnad.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

med helhetssyn på patienten och dess närstående reflektera över kultur, etik och mänskliga
rättigheter inom den samskapande palliativa omvårdnaden
reflektera över och analysera egna tankar inför döden och problem med att skilja på egna
och andras behov i omvårdnaden av döende patienter.

 

Innehåll 
- palliativ omvårdnad

patient-, närstående och professionsperspektiv
symptom och symptomlindring
komplementära behandlingsmetoder

- den palliativa vårdens filosofi och värdegrund
sorgeprocessen
existentiella, andliga och kulturella dimensioner
det svåra samtalet inklusive brytpunktssamtal

- omhändertagande vid dödsfall
- lagar och författningar
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Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter och praktisk tillämpning

på kliniskt träningscenter (KTC).

 
Undervisningen bedrivs på engelska.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper.

Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi

och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk

omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser

inom termin 2 och termin 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi,

vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande

förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och

säkerhet, 15 hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och

farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
 
Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, seminarier och praktisk tillämpning.

 

Kursen examineras av universitetslektor.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör 1 hp av kursens totala 4,5 hp.
 

Kurslitteratur
Walshe, C., Preston, N., & Johnston, B. (Ed.). (2017). Palliative care nursing: Principles and
evidence for practice. London: Open univeristy press.
 
Alternativt 
Andershed, B., Ternestedt, B-M., & Håkanson, C. (2013). Palliativ vård – begrepp och perspektiv i
teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
 
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
 
Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Skriftlig individuell tentamen 2,5 hp A/B/C/D/E/FX/F

Seminarier 1 hp U/G

Praktisk tillämpning 1 hp U/G
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