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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
• söka, kritiskt granska samt sammanställa kunskap utifrån planerad studie av 

identifierat problemområde inom omvårdnad och respektive specialistsjuksköterskas 
kompetensområde

• beskriva forskningsläget internationellt som nationellt, relaterat till valt 
forskningsproblem inbegripet såväl överblick över området som fördjupade 
kunskaper

• beskriva teorier, värdegrunder eller bärande begrepp i relation till valt 
problemområde

• redogöra för vald metod samt argumentera för dess relevans till forskningsproblemet
• beskriva etiska aspekter i relation till valt forskningsproblem och metod

Färdighet och förmåga
• formulera ett forskningsproblem utifrån aktuellt forskningsläge och respektive 

specialistsjuksköterskas kompetensområde
• tillämpa vald vetenskaplig metod i datainsamling och analys
• planera, genomföra, sammanställa resultat, dra slutsatser och försvara 

examensarbetet
• kritiskt granska annat examensarbete samt som opponent leda en kritisk dialog med 

respondenten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska vald metod och värdera relevanta kvalitetskriterier
• värdera och diskutera examensarbetets resultat i relation till aktuellt forskningsläge, 

teoretiska utgångspunkter, etiska aspekter, jämställdhet, samhällsrelevans och 
hållbar omvårdnad

• värdera examensarbetets betydelse och tillämpning inom omvårdnad för respektive 
specialistsjuksköterskas kompetensområde

• utifrån det egna examensarbetet kunna identifiera förslag på fortsatt forskning inom 
omvårdnad och respektive specialistsjuksköterskas kompetensområde

Behörighetskrav
Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet 
som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.
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Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom att den vetenskapliga studien rapporteras i form av ett skriftligt 
examensarbete.
Opponent- och respondentskap ingår också som examinerande moment i kursen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1E  - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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