INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

OM4430

Säker vård, 7,5 högskolepoäng

Safety in Healthcare, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2015-11-10 och
senast reviderad 2019-03-21. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-03-22,
vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Vård 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Inplacering

Kursen ges som valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Kursen ges även som
fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Omvårdnad

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser från termin 1, 2 och 3
motsvarande 90 högskolepoäng i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Alternativt
yrkesexamen inom vårdvetenskapens huvudområden samt Svenska B och Engelska A
alternativt Svenska 3 och Engelska 6 på gymnasienivå eller motsvarande.
Förkunskapskravet ska vara uppfyllt senast 6 veckor innan föregående termins slut.
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Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• beskriva hur säker vård kan förstås utifrån systemtänkande och implementering
Färdigheter och förmåga

• identifiera risker som kan uppstå i samspelet mellan människa, teknik och
organisation i det förebyggande säkerhetsarbetet
• ställa samman/identifiera risker för de vanligast förekommande vårdskadorna samt
föreslå åtgärder för att förebygga dessa
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt granska medicintekniska produkter ur ett säkerhetsperspektiv samt utifrån
gällande styrdokument
• reflektera över teamarbetets och kommunikationens betydelse för säker vård
• förklara säkerhetskulturens betydelse och reflektera över vilka framgångsfaktorer
som leder till ändamålsenlig säkerhetskultur
• värdera /motivera hur sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete kan förhindra
uppkomst av vårdskador
Innehåll

Systemtänkande
Implementering
Förebyggande systematiskt säkerhetsarbete
Teamarbete
Kommunikation
Säkerhetskultur
Regelverk
Medicinsk teknisk utrustning och säkerhet
Vårdskador

Former för undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och arbete i grupp.

Undervisningsspråk: svenska
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Enstaka föreläsningar kan förekomma på engelska
Former för bedömning

Examination sker i form av:
skriftlig examination (4,5 hp)
och muntlig examination (3 hp).
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).

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
För krav gällande klädsel och hygien hänvisas till Vårdhandboken/klädregler
http://www.vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutiner-och-kladregler/Oversikt/
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