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Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• beskriva vetenskapliga metoder och deras relevans i forskning och utveckling av 

kunskap inom området vård av äldre
• förklara och problematisera gällande forskningsetiska principer

Färdighet och förmåga
• designa en projektplan utifrån ett problemområde inom vård av äldre
• bedöma och analysera styrkor och svagheter med olika forskningsmetoder inom 

området vård av äldre
• analysera, presentera och dra slutsatser av resultatets betydelse för vårdandet av den 

äldre patienten med komplexa vårdbehov
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska och värdera vetenskaplig produktion
• reflektera över och värdera forskningsetiska överväganden i relation till 

vetenskapliga metoder och vård av äldre
• identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap

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

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom obligatoriska moment, individuella skriftliga inlämningsuppgifter 
samt individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en projektplan.

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 finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2020-10-14 16:36



KURSPLAN

Kurskod: VMD903

funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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Kursens innehåll
• Att bedöma med hjälp av instrument i form av enkät
• Begreppsanalys
• Forskningsetiska principer och etiska ställningstaganden
• Kvalitativ innehållsanalys
• Kvantitativa grundbegrepp
• Statistiska beräkningar
• Vetenskapligt förhållningssätt
• Vetenskapsteori
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