
 

 

Lärandemål kopplat till verksamhetsförlagd utbildning 
sjukhusvård för barn och ungdomar. Bedömningskriterier 
utifrån AssCE. 

Kunskap och förståelse 

• visa fördjupad kunskap om omvårdnad vid pediatriska tillstånd 

o Beskriva patienters behov av omvårdnad 

o Planera och prioritera omvårdnadsåtgärder 

o Utföra omvårdnadsåtgärder 

o Följa upp behov/problem och omvårdnadsåtgärder 

 

• ha kännedom om de olika professionernas funktion inom pediatrisk omvårdnad och 

teamsamverkan. 

o Samverka med olika instanser inom vård och omsorg 

o Samarbete 

 

Färdighet och förmåga 

• självständigt tillämpa teorier och modeller i omvårdnadsarbetet bland barn och 

ungdomar samt deras familjer 

o Vetenskaplig medvetenhet 

o Utföra omvårdnadsåtgärder 

o Informera och undervisa medarbetare och studenter 

 

• självständigt planera, initiera, leda, genomföra och utvärdera pediatrisk omvårdnad 

som främjar sjuka barn och ungdomars utveckling, mognad samt hälsa 

o Informera och undervisa medarbetare och studenter 

o Planera och prioritera omvårdnadsåtgärder 

o Utföra omvårdnadsåtgärder 

o Planera, organisera, fördela och följa upp arbetsuppgifter 

o Följa upp behov/problem och omvårdnadsåtgärder 

o Rapportera, dokumentera och föra journal 

o Självständighet 

 

• självständigt observera, bedöma och kunna vidta åtgärder utifrån barn och 

ungdomars symptom och tecken på ohälsa och sjukdom med hänsyn till barn och 

familjers skiftande behov och situation 

o Kommunicera och bemöta patienter 

o Kommunicera med och bemöta familj och närstående 

o Beskriva patienters behov av omvårdnad 



 

 

o Planera och prioritera omvårdnadsåtgärder 

o Utföra omvårdnadsåtgärder 

o Självständighet 

 

• självständigt observera, bedöma och åtgärda komplexa frågeställningar och 

situationer inom pediatrisk omvårdnad 

o Kommunicera och bemöta patienter 

o Kommunicera med och bemöta familj och närstående 

o Informera och undervisa patienter och närstående 

o Beskriva patienters behov av omvårdnad 

o Planera och prioritera omvårdnadsåtgärder 

o Utföra omvårdnadsåtgärder 

o Självständighet 

 

• självständigt utföra kliniska bedömningar och beslutsfattande med hänsyn till etiska 

aspekter inom pediatrisk omvårdnad 

o Beskriva patienters behov av omvårdnad 

o Medverka vid och genomföra undersökningar och behandlingar 

o Handlingsberedskap 

o Etisk medvetenhet 

o Självständighet 

 

• självständigt tillämpa evidensbaserad omvårdnad inom barnsjuksköterskans 

profession 

o Vetenskaplig medvetenhet 

o Självständighet 

 

• identifiera former för kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete 

o Säkerhetsmedvetande  

o Vetenskaplig medvetenhet 

 

• visa sådan lämplighet i professionskunskaper så att inte något barns/ungdoms och 

familjs hälsa eller säkerhet riskeras. 

o Handha läkemedel 

o Handlingsberedskap 

o Säkerhetsmedvetande 

o Etisk medvetenhet 

o Självkännedom 

o Noggrannhet, pålitlighet och omdöme 



 

 

o Självständighet 

 

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa självkännedom, empatisk förmåga och ett vårdande förhållningsätt i 

omvårdnaden av barn, ungdomar och familjer 

o Kommunicera och bemöta patienter 

o Kommunicera med och bemöta familj och närstående 

o Etisk medvetenhet 

o Självkännedom 

o Noggrannhet, pålitlighet och omdöme 

 

• analysera och kritiskt reflektera över etiska aspekter i relation till barn, ungdomar och 

deras familjer 

o Etisk medvetenhet 

o Noggrannhet, pålitlighet och omdöme 

 

• reflektera över och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt tillämpa aktuell 

vetenskaplig forskning inom pediatrisk omvårdnad. 

o Vetenskaplig medvetenhet 

o Självkännedom 

 


