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Förkunskaper
Vårdvetenskap 30 hp varav minst en vetenskaplig metodkurs på 7,5 hpMedicinsk
vetenskap 22,5 hp inkl läkemedelsberäkning1VÅ615 Professionskunskap I Alternativt
annan utbildning – Läkarexamen, Fysioterapeutexamen, Arbetsterapeutexamen

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l

Analysera, värdera och problematisera hur smärta påverkar patientens livsvärld.
Tillämpa omvårdnadsprocessen i samband med vård av patienter med smärta.
Analysera och värdera tillämpad omvårdnadsprocess utifrån aktuell evidens.

Innehåll
l
l
l
l
l

definitioner av smärta
smärta som ett multidimensionellt fenomen
att leva med smärta
omvårdnadsprocessen
evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid smärta

Undervisningsformer
l
l
l
l

enskilt arbete
inspelade föreläsningar och filmer
gruppdiskussioner
kamratgranskning

l
l
l
l

enskilt arbete
inspelade föreläsningar och filmer
gruppdiskussioner
kamratgranskning

Undervisningen genomförs helt via lärplattform

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom två skriftliga, individuella inlämningsuppgifter och en skriftlig,
individuell hemtentamen. I samtliga examinationsuppgifter ingår kamratgranskning.
Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga examinationsuppgifter godkänts. För
betyget Godkänd krävs detta betyg på kursens tre examinationsuppgifter. För betyget
Väl godkänd krävs detta betyg på den enskilda skriftliga hemtentamen och betyget
Godkänd på kursens två övriga examinationsuppgifter.
En första omtentamen erbjuds inom sex veckor under terminstid.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 2VÅ650, 7,5 hp

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Dahlberg, K. & Segesten, K. (Senaste upplagan). Hälsa och vårdande i teori och
praxis . Stockholm: Natur & Kultur, (ca 200 sidor). Del av bok.
Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (Senaste upplagan). Om Smärta ett fysiologiskt
perspektiv. Lund: Studentlitteratur, (ca 100 sidor). Del av bok.
Vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer.

