INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

OM4067 Vård vid obstruktiva lungsjukdomar, allergi och annan
överkänslighet, 15 högskolepoäng
Obstructive Pulmonary Diseases, Allergy and Non Allergic Hypersensitivity Care, 15
credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2020-03-19 att
gälla från och med 2021-01-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Vård 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs
Huvudområde

Fördjupning

Omvårdnad

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs yrkesexamen inom något av hälsovetenskapens
huvudområden samt Svenska B och Engelska A eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för patofysiologi, etiologi, epidemiologi, diagnostik, prognos och
behandlingsprinciper
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• förklara och utvärdera betydelsen av rökstopp, nutrition, fysisk aktivitet och
arbetsbesparande metoder
Färdigheter och förmåga

• tillämpa nationella och internationella vårdprogram i utredningar avseende vård
och omvårdnad
• utvärdera behandlingsmål
• tillämpa pedagogiska modeller för att utbilda patienter och anhöriga
• samverka mellan olika yrkesgrupper och vårdteam avseende vården av patienter
med obstruktiva lungsjukdomar, allergi och annan överkänslighet
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt granska och reflektera kring vårdprogram och övrig evidensbaserad
kunskap
• reflektera över hur information och teamarbete i vårdkedjan påverkar vårdkvalitén
• värdera hur ålder, kön och etnicitet påverkar patientens upplevelse av hälsa och
sjukdom
• motivera vikten av ett personcentrerat förhållningssätt
• värdera vikten av hållbar utveckling i ett globalt perspektiv
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Fysiologi, patofysiologi, etiologi, epidemiologi och mekanismer
Diagnostik och differentialdiagnostik
Primär- och sekundärprevention
Behandlingsprinciper, evidensbaserad vård och omvårdnad
Vårdprogram, nationella och internationella riktlinjer
Personcentrerad hälso- och sjukvård
Kost, näringslära och energibesparande aktivitetsutförande
Hållbar utveckling

Former för undervisning

Undervisning sker genom:
Föreläsningar, workshops, färdighetsträning, inläsning av litteratur, handledning,
muntligt framförande och seminarier.
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Undervisningsspråk: svenska
Enstaka föreläsningar kan förekomma på engelska
Former för bedömning

Examination sker i form av:
* en skriftlig individuell hemtentamen (5,5 hp),
* en individuell skriftlig tentamen med efterföljande demonstration av spirometri (3 hp),
* ett examensarbete (5 hp)
opponent- och repondentskap (1,5 hp).
Student kan ges möjlighet att komplettera inlämnad uppgift. Examinationer märkta
med * kan kompletteras.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Kursvärdering sker skriftligt samt muntligt i dialog med studenterna. Resultatet och
eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som
genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning.
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