Medicinska fakulteten

VMFE60, Omvårdnad/radiografi i ett internationellt
perspektiv, 15 högskolepoäng
Nursing/Radiography in an International Perspective, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2016-12-08 att gälla från och med 2017-0116, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och vänder sig till studenter inom Sjuksköterske- och
röntgensjuksköterskeprogrammen. Kursen följer riktlinjerna i högskoleförordningen
(SFS 1993:100 med senare ändringar).
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska förekommer.
Huvudområde

Fördjupning

Radiografi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Omvårdnad

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Studenten förbereds för yrkesutövning i en internationell och multikulturell miljö, som
i nära anslutning till sjuksköterske-röntgensjuksköterske programmen förenar både
högskoleutbildningens mål och de professionella kraven på blivande sjuksköterskor
och röntgensjuksköterskor.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
• redogöra för specifika hälsoproblem i det land där verksamhetsförlagd utbildning
genomförs,
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• beskriva organisationen av hälso-och sjukvård i aktuellt land relaterat till svenska
förhållanden.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
• identifiera och presentera hälsoproblem ur ett internationellt och
socioekonomiskt perspektiv samt diskutera hur dessa kan förebyggas,
• kritiskt förhålla sig till nya företeelser och frågeställningar avseende varaktig hälsa
i ett internationellt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
• reflektera kring den kommande yrkesrollen utifrån omvårdnad/radiografi i ett
internationellt perspektiv,
• kritiskt förhålla sig till varaktig hälsa ur ett etiskt, genus- och mångkulturellt
perspektiv.

Kursens innehåll
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård utanför Sverige
integreras med en teoretisk del före och efter VFU-perioden.
Kursens teoretiska moment innefattar grundläggande begrepp inom
•
•
•
•

omvårdnad/radiografi i ett internationellt perspektiv och transkulturell omvårdnad
etik
kultur med inriktning mot interkulturell kommunikation
FN:s globala mål för hållbar utveckling

Kursens genomförande
Undervisning och studerandeaktiviteter syftar till att utveckla en fördjupad förståelse
hos studenten för omvårdnad/radiografi i ett internationellt perspektiv och
karaktäriseras av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk
analys. Olika arbetsformer används såsom individuellt arbete, gruppuppgifter och
seminarier.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker i det land som studenten valt. Handledning
ombesörjs av den mottagande vårdenhet där studenten har sin placering.
VFU omfattar obligatorisk närvaro i genomsnitt 32 timmar per vecka och kan
förläggas dag, kväll eller natt under veckans alla sju dagar.

Kursens examination
Teoretiska moment: För varje provmoment 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.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Särskild behörighet
Godkända kurser/moment:
• Två terminer (60 hp) i sjuksköterske- eller röntgensjuksköterskeprogrammet
• Verksamhetsförlagd utbildning omfattande
För sjuksköterskestudenter
- 7 veckors somatisk omvårdnad
- 5 veckors primärvård
För röntgensjuksköterskestudenter
- 4 veckors somatisk omvårdnad
- 5 veckors konventionell röntgen
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Prov/moment för kursen VMFE60, Omvårdnad/radiografi i ett internationellt
perspektiv
Gäller från V17
1601 Verksamhetsförlagd utbildning internationellt, 12,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Skriftlig bekräftad närvaro i VFU internationellt motsvarande 32 timmar per
vecka.
1602 Omvårdnad/Radiografi i ett internationellt perspektiv, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Muntlig presentation individuellt eller i grupp med individuell bedömning.
1603 Omvårdnad/Radiografi - klinisk situation, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Individuell skriftlig och muntlig presentation av ett patientfall från egen VFU.

