
KURSPLAN

Kurskod: AOP700

Avancerad omvårdnad inom opererande specialitet – fokus postoperativ vård, 7,5 hp
Advanced Nursing within Surgical specialities - focus on postoperative care, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2018-04-30
Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller från: H18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna
Kunskap och förståelse
• redogöra för och förklara respirationens, cirkulationens och smärtans komplexa 

fysiologiska förhållanden i relation till avancerad postoperativ vård
• förklara normal läkningsprocess
• redogöra för läkningsfrämjande och läkningshämmande faktorer
• beskriva evidensbaserad vård av patient med postoperativa tillstånd

Färdighet och förmågor
• använda relevanta bedömningsinstrument för att följa upp postoperativa tillstånd
• identifiera och argumentera för behov av mobilisering och rehabilitering efter 

operativa ingrepp
• identifiera, planera, åtgärda och utvärdera postoperativa komplikationer och 

vårdrelaterade tillstånd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera och argumentera för kvalitetsarbete utifrån det egna specifika området inom 

postoperativ vård
• kritiskt granska och reflektera över ansvarsfördelning, beslutsprocess och 

informationsöverföring i vårdkedjan
• reflektera över och värdera hur personcentrerad vård kan främja patientens 

upplevelse av delaktighet i postoperativ vård
• reflektera över eget professionellt förhållningssätt i relation till avancerad post 

operativ vård

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom omvårdnad 
eller motsvarande samt av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en individuell fältstudie med uppföljande seminarium, en 
individuell skriftlig inlämningsuppgift med uppföljande seminarium.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
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Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Vårdvetenskap
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Kursens innehåll
- Ansvarsfördelning, beslutsprocess, postoperativ vårdplanering och informationsöverföring i 
vårdkedjan
- Bedömningsinstrument inom postoperativ vård
- Evidensbaserad postoperativ vård 
- Kvalitetsarbete inom postoperativ vård
- Medicinsk behandling och avancerad omvårdad vid postoperativ respirations- och 
cirkulationssvikt 
- Normal läkningsprocess
- Postoperativ mobilisering och rehabilitering 
- Postoperativa komplikationer och vårdrelaterade tillstånd
- Postoperativa smärtbehandlingar
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