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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning 2015-05-21 och
senast reviderad 2019-10-16 av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2019-10-16, vårterminen 2020.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, men kan
även läsas som fristående kurs. Kursen följer riktlinjerna i högskoleförordningen (SFS
1993:100 med senare ändringar).  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
 

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

förklara och argumentera för hur förbättringsarbete kan säkra kvalitén inom
vården, 
beskriva och förklara begrepp och modeller relaterade till  informatik och
förbättringskunskap. 

 

Färdighet och förmåga

Medicinska fakulteten

SJSE19, Förbättringskunskap och informatik i omvårdnad, 5
högskolepoäng

Knowledge of Improvement and Informatics in Nursing, 5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Omvårdnad G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
identifiera information som måste finnas tillgänglig för att säkra patientens vård, 
välja ut och motivera en relevant kvalitetsindikator inom omvårdnad i en valfri
kontext samt presentera en plan för implementering, 
systematiskt analysera förbättringsarbete utifrån modeller för kvalitetsutveckling,
kvalitetssäkring och teamarbete. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

reflektera över och diskutera hur förbättringsarbete kan optimera vården samt
hur processförståelse bidrar till professionell utveckling, 
reflektera över och diskutera användningen av evidensbaserade strategier som en
utveckling och förbättring av vården. 

  

 

Kursens innehåll
 
Begrepp, modeller och styrdokument 
Informatik 
Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad 
Förbättringskunskap 
Processer, register och system 
Kvalitetsregister 
Riskanalys 

 

 

Kursens genomförande
 
Olika arbetsformer används, såsom individuellt arbete, grupparbete, kollegial
granskning, färdighetsträning, seminarier och föreläsningar. 
Obligatorisk läraktivitet kan vid frånvaro ersättas av annan läraktivitet. 

 

 

Kursens examination
 
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, hos
programdirektör eller motsvarande, begära byte av examinator. Vid omexamination
kan examination i grupp ersättas av individuell examination. 
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 för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

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

 

Förkunskapskrav
 
Förutom grundbehörighet (se utbildningsplan) krävs särskild behörighet. 
Godkända kurser: 
- Samtliga kurser/delkurser/prov/moment till och med termin 3 (90 hp) 

 

Övrigt
 
Kurserna läses i den ordning de ges. 
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Prov/moment för kursen SJSE19, Förbättringskunskap och informatik i

omvårdnad
 

Gäller från V20

 
2001   Omvårdnadsinformatik, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Muntlig uppgift i grupp 
  

2002   Riskbedömning, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsformer: 
Skriftlig uppgift i grupp 
Muntlig individuell uppgift 
  

2003   Förbättringskunskap, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsformer: 
Skriftlig uppgift i grupp 
Muntlig individuell uppgift 
  

 

Gäller från H15

 
1501   Omvårdnadsinformatik, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Muntlig i grupp med individuell bedömning. 
1502   Förbättringskunskap, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Skriftligt med muntligt seminarium i grupp och individuell bedömning. 
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