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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• kritiskt granska aktuell omvårdnadsforskning med inriktning äldre
• analysera förhållandet mellan teorier och empirisk kunskap samt självständigt kunna 

göra ställningstaganden om teoriers relevans för omvårdnad med inriktning äldre
• analysera hur forskningsetiska principer påverkar forskningsprocesser och 

kunskapsutveckling inom omvårdnad med inriktning äldre
Färdighet och förmåga
• identifiera och formulera problemställningar samt planera studiers genomförande 

avseende adekvat datainsamling och analys
• visa förmåga att med helhetssyn på människan analysera och ge förslag till åtgärder 

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter där mänskliga 
rättigheter särskilt beaktas

• delta i forskning och genomföra utvecklingsarbete inom omvårdnad med inriktning 
äldre

• muntligt och skriftligt presentera resultat från egen studie och kunna argumentera 
för dess giltighet

• kritiskt granska och analysera egen och andras studier
• förmedla vetenskapliga resultat till grupper utanför forskarsamhället

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska och värdera egna insatser och värdera vad som behöver utvecklas 

när det gäller vetenskapligt arbetssätt samt informationsutbyte på vetenskaplig så 
väl som praktisk nivå

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används

• visa medvetenhet om etiska aspekter i samband med forsknings- och 
utvecklingsarbete

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt 
kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande samt ytterligare krav på 
kursfordringar om 7,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnad inriktning vård 
av äldre och genomförd Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp eller 
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motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom två delprov; Delprov 1: Projektplan då förväntade lärandemål 4 
examineras. Betygsgraderna U och G tillämpas. Delprov 2: Examineras genom att den 
vetenskapliga studien rapporteras i form av en uppsats. Försvar av egen studie samt 
opposition på annan students arbete då samtliga förväntade lärandemål (1-11) examineras. I 
examinationen ingår också en individuell skriftlig självvärdering och reflektion över egen 
insats och utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt. Som betyg används sjugradig 
betygsskala (A - F). Betyg A ? E innebär att studenten är godkänd där E innebär att studenten 
har uppnått målen tillfredsställande och A innebär att studenten uppnått målen med 
excellens. Om studenten ej kan uppvisa att målen är nådda erhålls betyg Fx eller F. Vid 
betyget Fx behöver examinationsuppgiften kompletteras enligt lärares instruktioner för att 
uppnå betyget E. Vid komplettering kan inte högre betyg än E erhållas. Om betyget Fx 
kvarstår efter två kompletteringar utfärdas betyget F. Vid betyget F är examinationsuppgiften 
underkänd och en ny examinationsuppgift måste genomföras, där bedömningen sker enligt 
betygen A-E. Arbetet ska lämnas in i digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av 
prestationen. Vid godkänt resultat på kursen kommer arbetet att arkiveras i DiVA.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1E  - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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