
Kursplan hösten 2021: OSS-Ortopediska självstudiekursen för 
sjuksköterskor. 
 
Syfte: 
 
Syftet med kursen är att sjuksköterskor som arbetar inom ortopedisk vård i Sverige ska 
tillägna sig fördjupade teoretiska kunskaper såväl inom fysiologi, patofysiologi och 
omvårdnad med inriktning ortopedi. Genomgången kurs bidrar till ökad kompetensen hos 
sjuksköterskor som vårdar patienter med ortopediska skador och sjukdomar.  
  
Innehåll: 
 
Kursen behandlar patofysiologi, allmän ortopedi samt de ortopediska skador och sjukdomar 
som kan förekomma hos den vuxna patienten.  
Kursen behandlar också de underliggande sjukdomar hos den äldre sköra patienten med 
ortopediska skador samt de specifika omvårdnadsbehov och behovet av rehabiliterande 
insatser som uppstår till följd av dessa.  
 
Lärandemål: 
 
Få en förståelse för uppkomst och konsekvenser samt olika behandlingsalternativ gällande 
ortopediska skador och sjukdomar. 
Kunna identifiera och bedöma omvårdnadsbehov samt sätta in åtgärder hos den ortopediska 
patienten på ett fördjupat plan.   
Vara medveten om vilka risker och behov som kan uppstå i samband med ortopediska skador 
och behandlingar.  
Tidigt sätta in åtgärder för att minska risken för komplikationer i samband med skada och 
behandling som kan uppstå. 
 
Arbetsform: 
 
När du anmält dig till kursen kommer du att få inloggningsuppgifter via mejl till hemsidan där 
kursen är upplagd. Inläsning består av ett kapitel / bok utifrån kurslitteraturen varje månad 
med uppehåll under juli och augusti. Inläsningsanvisningar kommer också via mejl. 
Rekommenderad  tid för inläsning och kunskapstest är ca 4 timmar / månad.  
 
Bedömningsform: 
 
På kursens hemsida läggs varje månad fem kunskapsfrågor till vardera inläst kapitel. Systemet 
rättar frågorna automatiskt och det krävs 80% godkänt på varje avsnitt. Du får två försök att 
klara varje avsnitt och frågorna ligger öppna för svar under en månad. För att få godkänt på 
kursen som helhet krävs 80% godkända avsnitt. 
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