
 

Bilaga till kursplanen - Betygskriterier 2022 
DO0125 Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 
Lärandemål och betygskriterier Examinationsform 
LM 1: Beskriva vanligt förekommande sjukdomar i vissa organsystem samt  
          omvårdnadsbehov vid dessa 

G Beskriva vanligt förekommande sjukdomar i cirkulations- 
och respirationsorganen, hud, nervsystemet inkl. 
sinnesorgan, med fokus på ögon, och smärta samt 
identifiera omvårdnadsbehov vid sjukdomstillstånden 

Skriftlig tentamen del 1 

G Beskriva vanligt förekommande sjukdomar i urin- och 
reproduktionsorganen, för immunmedierade sjukdomar, 
blödningsrubbningar och vanligt förekommande 
infektionssjukdomar samt identifiera omvårdnadsbehov vid 
sjukdomstillstånden 

Skriftlig tentamen del 2 

LM 2: Förklara principer för sårvård och sårbedömning 

G Redogöra och förklara principer för sårbehandling och 
sårbedömning 

Skriftlig tentamen del 1 

LM 3: Redogöra för grundläggande genetiska begrepp samt översiktligt  
          beskriva principer och lagstiftning för avelsarbete 

G Redogöra för grundläggande genetik Skriftlig tentamen del 2 

G Redogöra för grundläggande avelsprinciper och 
övergripande lagstiftning för avelsarbete 

Skriftlig tentamen del 2 

LM 4: Redogöra för basal pediatrik 
G Redogöra för basal pediatrik hos föl, valpar och kattungar Skriftlig tentamen del 2 

LM 5: Redogöra för basal vårdhygien  
G Redogöra översiktligt för basal vårdhygien Skriftlig tentamen del 1 

LM 6: Redogöra översiktligt för farmakologi, farmakokinetik samt inom  
          djursjukvården tillämpa grundläggande nomenklatur och huvuddragen i  
          läkemedelsförfattningar  
G Utföra läkemedelsberäkning på ett korrekt sätt Tre digitala delprover 

G Redogöra för grundläggande farmakokinetiska begrepp, 
läkemedels verkningsmekanismer, effekter och biverkningar 
samt dopning 

Skriftlig tentamen del 1 

G Redogöra för aktuell läkemedelslagstiftning samt 
patientsäkerhet- och kvalitetsarbete inom djuromvårdnad 

Inlämning av 
farmakologiuppgift 
gruppvis 
Skriftlig tentamen del 1 

  



LM 7: Redogöra för läkemedelshantering och -administrering  
G Redogöra för läkemedelshantering  Inlämning av 

farmakologiuppgift 
gruppvis 
Skriftlig tentamen del 1 

G Redogöra för läkemedelsadministration inkl. vätsketerapi Skriftlig tentamen del 1 

LM 8: Redogöra för gällande lagstiftning avseende intygs- och  
          journalskrivning  
G Övergripande redogöra för aktuell lagstiftning av journal- och 

intygsskrivning, ID-märkning, registrering och EU-pass för 
sport- och sällskapsdjur samt för svensk vaccinationspolicy 

Inlämning av uppgift 
gruppvis 
Muntlig redovisning 
gruppvis 
Individuell redovisning 
av examinerande fråga 

För betygsgraden godkänt i kursen krävs att kriterierna för betyget godkänt är 
uppfyllt på alla lärandemålen samt aktivt deltagande i workshop och redovisning.  
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