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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2022-02-08 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Student antagen i program med inriktning specialistsjuksköterska, alternativt
Specialistsjuksköterskeexamen omfattande 60 hp samt 15 hp examensarbete motsvarande
kandidatexamen i omvårdnad och vetenskaplig metod 7,5 hp på avancerad nivå. Svenska 3
eller svenska som andraspråk 3 samt engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Urskilja och formulera problemområden och forskningsfrågor inom omvårdnad samt välja
adekvat metod i relation till forskningsfrågor/syfte
- Granska och värdera forskning inom omvårdnad



- Använda, framställa och diskutera vald metod, datainsamling och analys av data
- Använda och värdera forskningsetiska principer
- Systematisera kunskaper inom valt forskningsområde relevant för
ambulanssjuksköterskans specialistområde med fokus på omvårdnad
- Utforma skriftliga vetenskapliga arbeten
- Visa förmåga att framställa och diskutera slutsatser och den kunskap som vetenskapliga
arbeten genererat samt identifiera behov av ytterligare kunskap, såväl muntligt som
skriftligt
- Diskutera vetenskapliga arbeten med hänsyn till vetenskapliga, samhällliga och etiska
aspekter.
- Försvara, granska och diskutera vetenskapliga arbeten

Innehåll
Undervisningsformerna består av litteraturstudier, handledning, och seminarier.
Handledning av examensarbetet kan ske individuellt, i par eller i grupp. Handledning
förekommer både via distansverktyg och i samband med närträffar förlagda till campus. Då
handledningen sker i grupp ingår en individuell handledning i slutfasen av arbetet.

Examensarbetet är ett vetenskapligt arbete i omvårdnad med inriktning mot
ambulanssjukvård och genomförs som systematisk litteraturstudie eller som empirisk studie.
En projektplan (PM) utarbetas med utgångspunkt från ett valt forskningsområde och
informationssökning i databaser. PM omfattar också beskrivning av vald vetenskaplig metod
och forskningsetiska överväganden. Examensarbetet genomförs som ett skriftligt arbete
utformat utifrån forskningsprocessen. Examensarbetet genomförs som helfartsstudier.

Om inte anvisade korrigeringar lämnas inom 15 arbetsdagar erhålls betyget underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens lärandemål examineras i form av ett skriftligt självständigt examensarbete samt
försvar av eget examensarbete och opposition av annat examensarbete. 

Komplettering av examensarbete kan medges om examinationsresultatet ligger nära
gränsen för godkänt. Komplettering inlämnas inom 15 arbetsdagar efter att studenten har
meddelats kompletteringsanvisningar av examinerande lärare.

Antalet tillfällen som en student kan genomgå prov för godkänt resultat är begränsat till fem.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
I kursen bedöms studenternas uppnådda lärandemål enligt betygsskalan Väl godkänd (VG),
Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.



Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kursen OMA406 får ej samtidigt med OMAD10 ingå i examen.

Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot
ambulanssjukvård.

Handledning erbjuds under den tid som kursen pågår. Studenter som inte är godkända kan
erhålla ytterligare handledning under en begränsad tidsperiod upp till sex månader efter det
att kursen är avslutad.


