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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l
l
l
l
l
l

redogöra för engelskt fackspråk inom vårdsektorn,
föra samtal på engelska inom vårdsektorn,
redogöra för vissa medicinska termer på engelska,
använda engelska för att kommunicera med vårdpersonal och patienter,
praktiskt använda olika former av informations och kommunikationsteknik,
definiera hälsoinformatik,
reflektera över sin egen användning av hälsoinformatik inom sjukvård.

Innehåll
Kursen innehåller träning och utveckling av förmågan att använda engelska inom
vårdsektorn, såväl muntligt som skriftligt. Med utgångspunkt i kurslitteratur, fallstudier
och artiklar övas studenterna i att skriva korta meddelanden och reflektioner. Ämnena
som studeras omfattar bland annat sjukhusorganisation och personal, primärvård,
dokumentation och administration, olika sjukdomstillstånd samt omvårdnadsplanering.
Studentens muntliga färdighet tränas genom övning av samtal med patienter, anhöriga
och vårdpersonal i form av rollspel, gruppdiskussioner och presentationer. Hörförståelse
tränas genom att man lyssnar på inspelningar (autentiska och simulerade) som innehåller
vokabulär och uttryck som används inom vårdsektorn i engelsktalande länder.
Studenterna lär sig att använda olika former av IKT och att reflektera över IKT i
vården. Kursen innehåller en introduktion till begreppet hälsoinformatik och dess roll
inom sjukvården. Studenterna reflekterar över hälsoinformatikens roll i hur sjukvård

dokumentation och administration, olika sjukdomstillstånd samt omvårdnadsplanering.
Studentens muntliga färdighet tränas genom övning av samtal med patienter, anhöriga
och vårdpersonal i form av rollspel, gruppdiskussioner och presentationer. Hörförståelse
tränas genom att man lyssnar på inspelningar (autentiska och simulerade) som innehåller
vokabulär och uttryck som används inom vårdsektorn i engelsktalande länder.
Studenterna lär sig att använda olika former av IKT och att reflektera över IKT i
vården. Kursen innehåller en introduktion till begreppet hälsoinformatik och dess roll
inom sjukvården. Studenterna reflekterar över hälsoinformatikens roll i hur sjukvård
organiseras, samt över sin egen användning av hälsoinformatik i det dagliga arbetet.

Undervisningsformer
Kursen är helt webbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en
nätbaserad webbplattform. För specifika tekniska krav vid respektive kurstillfälle, se
kurskatalog.
Studenterna arbetar i studiegrupper. Tydliga arbetsuppgifter ges varje vecka.
Uppgifterna utförs individuellt, parvis eller i grupp. Inom varje uppgift tränar studenten
att tala, lyssna, läsa, skriva, samt utvecklar sin grammatik och vokabulär. I vissa
deluppgifter ingår att studenten reflekterar och skriver kommentarer i ett
diskussionsforum.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.
Examination sker fortlöpande och bedömning grundas på individuellt deltagande,
gruppdeltagande, skriftliga reflektioner och uppgifter. Kommentarer till utförda uppgifter
ges muntligt eller skriftligt beroende på uppgiftens art. Studerande som inte lämnar in
examinationsuppgifter i tid blir underkända.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till maximalt
fyra ytterligare tillfällen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla
kursbevis.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Parkinson, Joy & Chris Brooker. 2004. Everyday English for International Nurses: a
Guide to Working in the UK. Edinburgh: Churchill Livingstone. 256 s. ISBN: 0443
073996
Material (online) som tillhandahålls av institutionen
Referenslitteratur
Oxford Minidictionary for Nurses. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 019
8602049

