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Innehåll
Kursen introducerar studenten till bedömning och omhändertagande av personer som drabbats av plötslig skada. Studenterna
ska efter avslutad kurs ha en förmåga att kunna utföra adekvata första hjälpen åtgärder i syfte att rädda liv och minimera skada,
på egen personal likväl som på medborgare och misstänkta gärningsmän i avvaktan på kvalificerad sjukvård. Kursen fokuserar
på grunder i klinisk bedömning av individens somatiska hälsotillstånd och behov av omhändertagande. Kursen behandlar
principer för strukturerade bedömningar och åtgärder i samband med skada.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten på grundläggande nivå kunna:
1. Kunskap och förståelse
1.1 beskriva fysiologi, patofysiologi och kinematik i samband med plötslig skada,
1.2 beskriva grunder för strukturerade bedömningar och omhändertagande av person som drabbats av skada.
2. Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa strukturerade bedömningar och omhändertaganden av personer som drabbats av plötslig skada.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera etiska dilemman som är förknippade med ett professionellt förhållningssätt gentemot personer som drabbats av
plötslig skada,
3.2 värdera det egna behovet av ytterligare kunskap avseende bedömning och omhändertagande vid plötslig skada.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 Föreläsningar
 Inspelade filmer och scenarier
 Polisiära färdigheter
För distans:
Viss undervisning kan ske genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång
till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar
förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.
Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion,
samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Individuell tentamen
Lärandemål: 1.1, 1.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Polisiära färdigheter i grupp
Lärandemål: 2.1, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
För betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på båda examinationsmomenten.
Varje examination erbjuds vid minst sex (6) tillfällen, fem (5) av dessa inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs, samt
ytterligare ett tillfälle. Efter de fem första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och
kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats.
Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran ska
vara skriftlig. Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg
grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2017). Akut omhändertagande för räddningspersonal. Karlstad:
Advant produktionsbyrå. https://rib.msb.se/filer/pdf/28395.pdf
NAEMT (2016). PHTLS: Trauma first response. Burlington: Jones and Bartlett Publishers, Inc. 370 s
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Obligatorisk kurs i Polisprogrammet.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

