
Omvårdnad 2 – preliminärt innehåll 

Den nya kursen Omvårdnad 2 täcks till stora delar av innehållet i Vård- och omsorgs-
arbete 2. Notera att du även kommer behöva använda boken Vård- och omsorgsarbete 1 
och den nya boken Omvårdnad 1 för att hela kursen ska omfattas.   

 

Kapitel 1 Hälso- och sjukvårdens organisation 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Hälso- och sjukvårdens organisation.  Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 3 

(bortse från socialtjänstens organisation) 
 
 
Kapitel 2 IT och dokumentation 
 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Samspelet mellan it och människan.  
 
– It inom informationsöverföring och  
   dokumentation samt medicintekniska  
   informationsdatasystem.  
 
– Arbete utifrån biståndsbedömning eller  
   vårdplanering med hänsyn till den  
   enskildes behov och förutsättningar 

Omvårdnad 1, kapitel 6 
 
Omvårdnad 1, kapitel 12  
 
Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 7  
 
Fördjupa innehållet. 

– Avvikelsehantering. Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 4: 
sid 85-86 

 
Kapitel 3 Omvårdnadsprocessen samt teorier inom omvårdnad 
 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Omvårdnadsprocessen samt teorier  
    inom omvårdnad. 

Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 1  
(lägg eventuellt till fler teorier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 4 Sjukdomar 
 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Uppkomst av  
   sjukdomstillstånd,  
   olika förklarings- 
   modeller och    
   riskfaktorer. 
 
– Observationer,  
   värderingar,  
   prioriteringar utifrån  
   fysiska och psykiska  
   tillstånd samt  
   dokumentation och  
   rapportering av gjorda  
   observationer  
   och insatser. 
 
- Undersökningsmetoder  
   och behandlingar. 
 
 

I detta kapitel föreslår vi en allmän genomgång av det 
centrala innehållet, som en slags introduktion till 
kommande kapitel.  
Det kan vara bra att inledningsvis definiera begrepp såsom 
sjukdom, allvarlig sjukdom och folksjukdomar.  
Här behöver du även använda annan litteratur för att 
uppfylla det centrala innehållet. Tips på länkar:  
 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/
sjukdom 
 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/dokument-webb/ovrigt/fmb-allvarlig-
sjukdom.pdf 
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapporteri
ng-statistik/om-folksjukdomar/ 
 
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-
ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-
och-omsorg-transkulturellt-perspektiv/uppfattningar-om-
halsa-och-sjukdom/ 

 
 
Kapitel 5 -9 Sjukdomstillstånd 
 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Sjukdomstillstånd, däribland  
   infektionssjukdomar, andningsorganens  
   sjukdomar, mag-tarmkanalens  
   sjukdomar, skallskador, frakturer och  
   nervsystemets sjukdomar. 
 
– Uppkomst av sjukdomstillstånd, olika  
   förklaringsmodeller och riskfaktorer. 
 
– Undersökningsmetoder och  
   behandlingar. 
 
– Omvårdnad och medverkan vid  
   behandling av sjukdomstillstånd med  
   hänsyn tagen till patientsäkerhet,  
   självbestämmande och integritet. 

Kapitel 5 Infektionssjukdomar: 
Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 9 
(avsnitt 9:1 och 9:2) 
Kapitel 6 Andningsorganens sjukdomar: 
Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 9 
(avsnitt 9:3 och 9:4) 
Kapitel 7 Mag- och tarmkanalens 
sjukdomar: 
Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 11  
Kapitel 8 Frakturer och skallskador: 
Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 12  
Kapitel 9 Nervsystemets sjukdomar:  
Omvårdnad 1, kapitel 15 (Stroke, 
Parkinson, MS. Lägg till andra sjukdomar 
såsom ALS och Myastenia gravis.)  
 

 
 
 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sjukdom
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https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-och-omsorg-transkulturellt-perspektiv/uppfattningar-om-halsa-och-sjukdom/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-och-omsorg-transkulturellt-perspektiv/uppfattningar-om-halsa-och-sjukdom/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-och-omsorg-transkulturellt-perspektiv/uppfattningar-om-halsa-och-sjukdom/


 
 
Kapitel 10 Rehabilitering och habilitering 
 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Rehabilitering och habilitering samt  
   pedagogiskt förhållningssätt. 

Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 5  

– Tekniker för ergonomiskt och säkert  
    utfört arbete i olika situationer samt  
    riskanalys och konsekvenser då rätt  
    respektive felaktig teknik 

Omvårdnad 1, kapitel 7 

 
Kapitel 11 Medicintekniska uppgifter  

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Medicintekniska uppgifter, däribland  
   blodtrycks- och pulskontroller,  
   temperaturmätning, urinprov och  
   enklare såromläggning. 

Vård- och omsorgsarbete 1, kapitel 12 
(längd och vikt, temp, puls och blodtryck, 
sår, urinprov och avföringsprov) 

 
 
Kapitel 12 Provtagningar 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Medicintekniska uppgifter, däribland  
   blodtrycks- och pulskontroller,  
   temperaturmätning, urinprov och  
   enklare såromläggning. 

Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 16 

 
 
Kapitel 13 Oxygenbehandling och sugning 
 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Medicintekniska uppgifter, däribland  
   blodtrycks- och pulskontroller,  
   temperaturmätning, urinprov och  
   enklare såromläggning. 

Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 17  

 
 
Kapitel 14 Sondmatning och stomier 
 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Hälso- och sjukvårdsuppgifter som  
   sondmatning och sugning av övre  
   luftvägar, insulingivning och katetrisering  
   samt hur dessa uppgifter delegeras. 

Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 18 

 
 
 



 
 
Kapitel 15 Kateterisering 
 

Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Hälso- och sjukvårdsuppgifter som  
   sondmatning och sugning av övre  
   luftvägar, insulingivning och katetrisering  
   samt hur dessa uppgifter delegeras. 

Vård- och omsorgsarbete 2, kapitel 19 

 
 
 
Centralt innehåll som inte har ett planerat eget kapitel 
 
Centralt innehåll Studiematerial finns till exempel i: 
– Kommunikation, bemötande,  
   förhållningssätt och samarbete. 

Omvårdnad 1, kapitel 3 och 4. Här läggs 
mycket tyngd på detta. Använd dessa 
kapitel och skapa nya uppgifter utifrån 
dem. 

– Normalt och onormalt ätbeteende. Här måste du som lärare hitta egen 
information i avvaktan på den nya boken. 
Det finns information om både 
hetsätningsstörning, övervikt och fetma på 
1177 Vårdguiden: 
 
https://www.1177.se/sjukdomar--
besvar/psykiska-sjukdomar-och-
besvar/atstorningar/hetsatningsstorning/ 
 
https://www.1177.se/sjukdomar--
besvar/mage-och-tarm/fetma/overvikt-
och-fetma-hos-vuxna/ 

 
 
Följande utgår jämfört med Vård- och omsorgsarbete 2 
Innehållet i följande kapitel från boken Vård- och omsorgsarbete 2 kommer inte att ingå i 
boken Omvårdnad 2. Kapitlen är omarbetade och ingår i boken Omvårdnad 1. Kapitel 6 
utgår helt.  

Kapitel 2   Arbetsmiljö  
Kapitel 4   Lagar inom vård och omsorg  
Kapitel 6   Individ- och familjeomsorg (utgår som centralt innehåll i ämnet) 
Kapitel 8   Observationer och kontroller (delar ska användas även i Omvårdnad 2) 
Kapitel 9   Medicinska sjukdomar (kärlkramp och hjärtinfarkt samt hjärtsvikt ingår i  
                    omvårdnad 1) 
Kapitel 10  Endokrina sjukdomar  
Kapitel 13  Neurologiska sjukdomar (stroke, MS och Parkinson ingår i Omvårdnad 1) 
Kapitel 14  Cancersjukdomar  
Kapitel 15  Vård- och omsorg vid livets slut  

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/atstorningar/hetsatningsstorning/
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https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/fetma/overvikt-och-fetma-hos-vuxna/
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