Akademin för hälsa och välfärd
Sjuksköterskeprogrammet

Nivåbeskrivning för Verksamhetsförlagda studier i
sjuksköterskeprogrammet
Kursplanernas lärande mål: kunskap förstålse, färdighet förmåga, värderingförmåga
förhållningsätt, examineras med hjälp av AssCe- formuläret enligt nedan

Verksamhetsförlagd utbildning I
Grundläggande färdigheter:
Kommunikation och undervisning
Kommunicera och bemöta patienter och anhöriga om dagliga aktiviteter.
Informera och undervisa patienten vid praktiska moment.
Samverka med personal inom avdelningen.
Omvårdnadsprocessen
Aktivt delta i omvårdnad utifrån dokumentation i patientjournalen.
Genomföra basalomvårdnad av 1-2 patienter.
Uppmärksamma patienternas basala omvårdnadsbehov och resurser.
Träna omvårdnadsdokumentation: anamnes och status.
Rapport av en till två patienter.
Undersökningar och behandlingar
Tillämpa hygieniska principer i omvårdnadsarbetet.
Genomföra medicintekniska åtgärder (se checklista för omvårdnadstekniska moment).
Delta i läkemedelshantering.
Arbetsledning och samarbete
Visa förmåga att inhämta kunskap och samtala med övrig personal.
Ta initiativ.
Säkerhetsmedvetande.
Professionellt förhållningssätt
Skapa goda vårdrelationer.
Visa respekt för patienternas livssituation.
Se betydelsen av eget agerande i omvårdnadssituationen.
Identifiera sjuksköterskans kunskaps och funktionsområden.
Kritisk diskutera och värdera kunskap.
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Grundläggande reflektion och problemlösningsprocesser:
Beskriva patientens omvårdnadsbehov och resurser.
Reflektera över omvårdnadsproblemens uppkomst och bakgrund.
Reflektera över vad integritet, autonomi, värdighet, bekräftelse betyder för patienten.
Identifiera etiska situationer.
Reflektera över hur omvårdnaden regleras av författningar och organisation.
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Verksamhetsförlagd utbildning II
Utveckling av färdigheter:
Kommunikation och undervisning
Planera, informera, undervisa patienter och närstående
Samverka med andra instanser på sjukhuset och utanför sjukhuset.
Omvårdnadsprocessen
Observera, identifiera och analysera patienters omvårdnadsbehov, resurser och risker.
Genomföra omvårdnad av 2-3 patienter utifrån omvårdnadsplan.
Aktivt delta i olika omvårdnadssituationer.
Aktiv omvårdnadsdokumentation: anamnes, status, omvårdnadsdiagnos.
Föreslå relevanta omvårdnadsåtgärder.
Motivera olika omvårdnadsåtgärders relevans för en patient.
Undersökningar och behandlingar
Genomföra medicinsktekniska åtgärder (se checklista för omvårdnadstekniska moment).
Läkemedelshantering
Arbetsledning och samarbete
Etablera en förtroendefull vårdrelation.
Diskutera planering och fördelning.
Samarbeta med andra yrkesgrupper.
Handla adekvat i oväntade situationer.
Professionellt förhållningssätt
Granska egna och andras uppfattningar och handlingar utifrån etiska koder.
Granska sjuksköterskans juridiska och sociala ansvar utifrån gällande författning.
Visa reflekterande och analytiskt förhållningssätt.
Återkoppla till relevant forskning/beprövad erfarenhet.
Fortsättning reflektion och problemlösningsprocesser:
Reflektera över hur patienten kan få lindring, tröst och hopp.
Reflektera över hur patienterna kan bibehålla och främja sin hälsa.
Identifiera etiska situationer.
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Verksamhetsförlagd utbildning III och IV
Fördjupning av färdigheter:
Kommunikation och undervisning
Planera, informera, undervisa patienter, närstående samt medarbetare och studenter.
Initiera och ge relevant information och undervisning till patienter och närstående.
Kommunicera med och bemöta patienter och närstående i utsatta situationer.
Samverka med andra instanser i vårdkedjan.
Omvårdnadsprocessen
Utföra observationer och göra bedömningar av patienter med varierande grad av hälsa –
ohälsa.
Aktivt delta i omvårdnadssituationer där patienterna kräver omedelbart omhändertagande.
Genomföra omvårdnadsåtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte.
Omvårdnadsdokumentation: dokumentera i omvårdnadsjournalens samtliga delar.
Fastställa omvårdnadsdiagnoser.
Fatta beslut om lämpliga evidensbaserade omvårdnadsåtgärder och bedöma dess
konsekvenser.
Kritiskt värdera föreslagna omvårdnadsåtgärder.
Undersökningar och behandlingar
Genomföra medicintekniska åtgärder utifrån författningar och andra styrdokument (se
checklista i omvårdnadstekniska moment).
Läkemedelshantering.
Arbetsledning och samarbete
Göra patienten delaktig.
Föreslå prioriteringar/planeringar av arbetsuppgifter utifrån flera patienters omvårdnad.
Träna att leda och fördela omvårdnadsarbetet.
Professionellt förhållningssätt
Värdera olika sätt att beskriva och utföra omvårdnad utifrån etiska koder.
Värdera sjuksköterskans värdegrund och kunskapsbas i förhållande till andra yrkes
gränser/grupper.
Värdera egna och andras uppfattningar och handlingar.
Ta juridiskt och samhälleligt ansvar.
Värna och stärka patientens integritet och värdighet.
Fördjupning av reflektion och problemlösningsprocesser:
Bedöma omvårdnadsbehov och föreslå omvårdnadsåtgärder.
Reflektera över patienternas delaktighet och välbefinnande.
Identifiera och lösa problem i aktuella omvårdnadssituationer.
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