Lärandemål kopplat till verksamhetsförlagd utbildning inom
elevhälsa och barnhälsovård. Bedömningskriterier utifrån
AssCE.
Kunskap och förståelse
•

o
o

Samverka med olika instanser inom vård och omsorg
Samarbeta

o
o

Beskriva patienters behov av omvårdnad
Etisk medvetenhet

o
o
o

Vetenskaplig medvetenhet
Utföra omvårdnadsåtgärder
Informera och undervisa medarbetar och studenter

o
o
o
o
o
o
o

Kommunicera och bemöta patienter
Kommunicera med och bemöta familj och närstående
Informera och undervisa patienter och närstående
Medverka vid och utföra undersökningar och behandlingar
Handha läkemedel
Noggrannhet, pålitlighet och omdöme
Säkerhetsmedvetande

o
o
o
o
o
o

Planera och prioritera omvårdnadsåtgärder
Utföra omvårdnadsåtgärder
Planera, organisera, fördela och följa upp arbetsuppgifter
Följa upp behov/problem och omvårdnadsåtgärder
Rapportera, dokumentera och föra journal

o
o
o

Kommunicera och bemöta patienter
Kommunicera med och bemöta familj och närstående
Samverka med olika instanser inom vård och omsorg

•

•

•

•

•

o
o
o
o
o
o
o

Beskriva patienters behov av omvårdnad
Planera och prioritera omvårdnadsåtgärder
Utföra omvårdnadsåtgärder
Följa upp behov/problem och omvårdnadsåtgärder
Rapportera, dokumentera och föra journal
Planera, organisera, fördela och följa upp arbetsuppgifter
Samarbeta

o

Rapportera, dokumentera och föra journal

o
o

Säkerhetsmedvetande
Vetenskaplig medvetenhet

o
o
o
o
o
o

Handlingsberedskap
Säkerhetsmedvetande
Etisk medvetenhet
Självkännedom
Noggrannhet, pålitlighet och omdöme
Självständighet

o
o
o

Etisk medvetenhet
Självkännedom
Noggrannhet, pålitlighet och omdöme

o

Etisk medvetenhet

o
o
o
o
o
o

Samarbeta
Handlingsberedskap
Vetenskaplig medvetenhet
Etisk medvetenhet
Noggrannhet, pålitlighet och omdöme
Självständighet

o
o

Vetenskaplig medvetenhet
Självkännedom

•

•

•

•

•

•

•

o

Självständighet

Kommunicera och bemöta patienter
Kommunicera med och bemöta familj och närstående
Samverka med olika instanser inom vård och omsorg
Informera och undervisa patienter och närstående
Informera och undervisa medarbetar och studenter
Beskriva patienters behov av omvårdnad
Planera och prioritera omvårdnadsåtgärder
Utföra omvårdnadsåtgärder
Följa upp behov/problem och omvårdnadsåtgärder
Rapportera, dokumentera och föra journal
Medverka vid och utföra undersökningar och behandlingar
Handha läkemedel
Planera, organisera, fördela och följa upp arbetsuppgifter
Samarbeta
Handlingsberedskap
Säkerhetsmedvetande
Vetenskaplig medvetenhet
Etisk medvetenhet
Självkännedom
Noggrannhet, pålitlighet och omdöme
Självständighet

