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Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot 
palliativ vård, 15 hp
Degree Project in Nursing, Master (60 credits) / Specialist Nursing within Palliative Care, 15 
HE credits
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Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten visa fördjupad kunskap och självständig förmåga att
Kunskap och förståelse
• identifiera, urskilja, bedöma och presentera ett avgränsat problemområde inom 

omvårdnad relevant för specialistsjuksköterskans funktion inom palliativ vård.
• bedöma och presentera relevanta metodologiska och vetenskapsteoretiska perspektiv

Färdighet och förmåga
• planera, genomföra, rapportera och utvärdera vetenskaplig produktion inom 

funktionsområdet för sjuksköterskan inom palliativ vård
• integrera, för specialistsjuksköterskan inom palliativ vård, relevanta ämnesteoretiska 

och vetenskapliga kunskaper samt dess praktiska implikationer i genomförande och 
försvar av det egna examensarbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska egna och andras texter samt kommentera, diskutera och motivera 

ställningstaganden

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen med 
huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom att den vetenskapliga studien rapporteras i form av en uppsats 
eller som ett manuskript till en internationell vetenskaplig tidskrift. Försvar och 
opponentskap vid ett avslutande seminarium ingår i examinationen. Arbetet ska lämnas in i 
digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av prestationen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

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