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Vetenskapliga metoder i omvårdnad

Kurskod: OMG005
Kursens benämning: Vetenskapliga metoder i omvårdnad

Scientific methods in nursing
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
OMA (Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-21 och gäller från
höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkänt resultat från Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 hp samt Grundläggande
klinisk omvårdnad 30 hp.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Beskriva kvalitativa och kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskning, samt vad som är
karaktäristiskt för respektive metoder
2. Beskriva metoder för litteraturstudier inom omvårdnadsforskning, samt vad som är karaktäristiskt
för respektive metoder

Färdighet och förmåga
3.Tillämpa och redogöra för strukturerad databassökning
4.Utforma en design för ett vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Identifiera forskningsetiska principer och ge exempel i förhållande till omvårdnadsforskning

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, litteraturstudier, studieuppgifter,
seminarieuppgifter, grupparbeten samt handledning.

Innehåll



- forskningsetik
- kvalitativa och kvantitativa metoder
- litteraturstudier som metod
- databassökning
- design i form av PM för vetenskapligt arbete

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examinationsformerna i kursen är både individuella och grupprelaterade, de genomförs som sals-,
hemtentamina samt seminarier. Ett PM, inför vetenskapligt examensarbete, genomförs.
Kompletteringar av PM kan medges och skall inlämnas tio arbetsdagar efter att studenten har
meddelats.

Betyg
I kursen används betygsgraderna underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

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