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Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
• visa kunskap om vårdvetenskapens centrala begrepp
• ha tillägnat sig grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska perspektiv

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att identifiera och analysera patientnära frågeställningar i relation till 

omvårdnad
• kunna tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt enligt forskningsprocessens steg i 

genomförandet av en litteraturbaserad studie
• visa förmåga till ett kritiskt, analytiskt och systematiskt förhållningssätt till 

forskning inom omvårdnad
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa ett vetenskapligt förhållningssätt vid kritisk granskning och bedömning av 

vetenskaplig text
• kunna reflektera över och kritiskt värdera etiska frågor och ställningstaganden inom 

omvårdnad
• kunna värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt kunskapsutveckling 

inom huvudområdet omvårdnad i relation till patientnära forskning

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar i omvårdnad 60 högskolepoäng (hp) inklusive vetenskaplig teori 
och metod 7,5 hp, nivå 31-60 hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras parvis och individuellt. Den parvisa examinationen innebär att skriftligt 
utforma en litteraturbaserad studie utgående från en systematisk informationssökning med 
efterföljande sammanställning för att studera en patientnära frågeställning inom omvårdnad. 
Den individuella examinationen innebär att analysera och skriftligt sammanställa resultat av 
aktuell forskning samt en diskussion i relation till en patientnära frågeställning inom 
omvårdnad. Examinationen innebär även att genomföra ett muntligt respondent- och 
opponentskap.
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