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Kursplan
Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7,5
högskolepoäng, Grundnivå
Care and Treatment of Bladder and Bowel Function Disorders 7.5 Credits*, First
Cycle

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
·
·
·
·
·

redogöra för och reflektera över epidemiologi och etiologi för blås- och
tarmdysfunktion
redogöra för urinvägarnas anatomi, fysiologi samt vanligt förekommande
patologiska tillstånd som kan orsaka blås- och tarmdysfunktion
reflektera över och värdera hur olika komplikationer samt livskvaliteten kan
påverkas vid blås- och tarmdysfunktion med hänsyn tagen till individen
planera, behovsbedöma, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid
blås- och tarmdysfunktion
förskriva och informera om förbrukningsartiklar vid urindysfunktion, urinretention
eller tarmdysfunktion, med hänsyn tagen till indviduella behov, hållbarhets- och
samhällsekonomiska aspekter samt genom att tillämpa gällande lagar och
föreskrifter.

Innehåll
I kursen studeras urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi. Vidare tränas
färdigheter inom sjuksköterskans/fysioterapeutens/barnmorskans kompetensområde i att
utreda, bedöma behov av samt att följa upp olika behandlingar/åtgärder för att
lindra/bota/förebygga blås- och tarmdysfunktion. I kursen diskuteras olika komplikationer i
samband med urin- och tarmdysfunktion och dess påverkan på livskvalitén. Utifrån lagar
och föreskrifter samt ur ett hållbart, samhällsekonomiskt och kostnadseffektivt perspektiv
diskuteras förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.
Examinationsformer
Muntliga och skriftlig redovisningar av patientfall samt opponeringar på medstuderandes
arbeten samt hemtentamen med ett uppföljande seminarium.

* 1 Credit = 1 ECTS
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Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier.
Betyg
Som betygsskala används U - G.

Betyg rapporteras som:
·
·

Tentamen och seminarium, 3 hp
Muntliga och skriftliga redovisning av patientfall, 4,5 hp

Förkunskapskrav
Sjuksköterske-, arbetsterapeut, sjukgymnastexamen eller motsvarande.
Övrigt
Kursen motsvarar MC2019 och MC2021 samt kurspaket innehållande GMC27V, GMC24X
och GMC24W.
Learning Outcomes
Upon completion of the course, students will be able to:
·
·
·
·
·

describe and reflect on the epidemiology and etiology of urinary and bowel
dysfunction
describe the anatomy and physiology of the urinary tract as well as common
pathologies that can cause bladder and bowel dysfunction
reflect on and evaluate how different complications and quality of life can be
affected by bladder and bowel dysfunction with regard to the individual
plan, assess needs, implement and evaluate the investigation and treatment of
bladder and bowel dysfunction
prescribe and provide information about supplies for urinary dysfunction, urinary
retention or bowel
dysfunction taking into account the needs of the individual, and issues of
sustainability and socioeconomics while applying existing laws and regulations.

Ämnestillhörighet:
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp:
Medicin
Utbildningsområde:
Medicinska området, 100%
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