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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning 2012-12-06 och
senast reviderad 2016-05-19 av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2016-05-19, vårterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår som en fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet med viss
inriktning för studenter som kan tillgodoräkna sig del av magisteruppsatskurs. Kursen
följer riktlinjerna i högskoleförordningen (SFS 1993:100 med senare ändringar).  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

identifiera ett problemområde med klinisk relevans för specialistområdet utifrån
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, 
formulera relevanta, strukturerade kliniska forskningsfrågor och kritisk använda
vetenskaplig litteratur. 

  
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna           

Medicinska fakulteten

VMFN70, Självständigt fördjupningsarbete inom omvårdnad
med särskild inriktning (examensarbete), 7,5 högskolepoäng
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7.5 credits
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systematiskt söka, kvalitetsgranska, värdera, tolka, sammanställa och tillämpa
befintliga forskningsresultat, 
relatera forskningsresultat till klinisk erfarenhet som underlag för beslut om
omvårdnadsinsatser, 
presentera fördjupningsarbetet för personer utan specialkunskaper inom
ämnesområdet, 
utvärdera eget och andras arbete genom reflektion, kvalitetsrevision och kollegial
granskning. 

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

göra relevanta bedömningar med helhetssyn på människan och med hänsyn till
vetenskapliga, jämställdhets- och interkulturella samt etiska aspekter på
forsknings- och utvecklingsarbete, 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och presentera förslag på fortsatt
kompetensutveckling. 

 

Kursens innehåll
 
Relevant fördjupning inom ämnesområdet 
Evidensgranskning 
Sammanställning av evidensgranskat material 
Forskningsetiska överväganden 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning och läraktiviteter syftar till att utveckla en fördjupad förståelse hos
studenten och karakteriseras av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion
och kritisk analys. Olika arbetsformer används, såsom individuellt arbete, grupparbete,
kollegial granskning, färdighetsträning, seminarier och föreläsningar. 
Obligatorisk läraktivitet kan vid frånvaro ersättas av annan läraktivitet. 

 

Kursens examination
 
Numreringen av examinationsformerna motsvarar numreringen av provmomenten
ovan. 
1. Författande av fördjupningsarbete, skriftligt, individuellt och/eller i grupp (två och
två) 
2. Fullgjord aktiv närvaro vid seminarier, individuellt 
3. Muntlig presentation och försvar individuellt och i grupp 
4. Granskning av annat fördjupningsarbete skriftligt och/eller muntligt  
  
För varje prov/moment anordnas en ordinarie och två omexaminationer. Student som
inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå
ytterligare examination. Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan,
hos programdirektör eller motsvarande, begära byte av examinator. 
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Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell examination. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används något av uttrycken godkänd
eller underkänd. 
Student som har godkänts i kurs skall på begäran få kursbevis av högskolan. 

 

Förkunskapskrav
 

Legitimerad sjuksköterska med minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete
om 15 hp eller motsvarande 
Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska 
Godkända kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet motsvarande minst 30
hp eller motsvarande 

 

Övrigt
 
Kurserna läses i den ordning de ges. 
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Prov/moment för kursen VMFN70, Självständigt fördjupningsarbete inom

omvårdnad med särskild inriktning (examensarbete)
 

Gäller från V13

 
1201   Fördjupningsarbete, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1202   Arbetsseminarier, 0,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1203   Respondentskap, 0,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1204   Opposition, 0,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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