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Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
(G2E)

Huvudområde:
OMA (Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-03-13 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 hp, Grundläggande klinisk omvårdnad 30 hp,
Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa 37,5 hp, samt 
registrerad på kurs Omvårdnad vid akuta situationer 7,5 hp varav 3,5 hp skall vara godkända, samt 
registrerad på kurs Vetenskapliga metoder i omvårdnad 7,5 hp varav 3,5 hp skall vara godkända och varit
registrerad på kurs Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet 30 hp. Motsvarandebedömning
kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:



Kunskap och förståelse
1. Identifiera och formulera problemområden och frågeställningar inom omvårdnad samt välja metod

Färdighet och förmåga
2. Genomföra litteratursökning och använda adekvata sökstrategier i förhållande till vetenskapligt arbete
(examensarbete)
3. Genomföra datainsamling och analys av data samt kritiskt diskutera resultat och metod
4. Tillämpa forskningsetiska principer i förhållande till vetenskapligt arbete (examensarbete)
5. Genomföra skriftligt vetenskapligt arbete inom området
6. Inom angivna tidsramar muntligt presentera och försvara samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten
inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. Värdera betydelsen av det egna vetenskapliga arbetet (examensarbetet) i förhållande till omvårdnad
samt till relevanta samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av litteraturstudier, föreläsningar, handledning och seminarier.
Examensarbetet genomförs vanligtvis som litteraturstudie utav två studenter tillsammans, men andra
former kan förekomma.
Möjligheten att skriva examensarbetet på engelska finns, studenten ansvarar för att språkgranskning
sker.

Kursen innehåller:
- genomförande av vetenskapligt arbete (examensarbete)
- databassökningar
- insamling, bearbetning och analys av data
- forskningsetiska reflektioner
- skriftlig redovisning av vetenskapligt arbete (examensarbete)
- respondent- och opponentskap
- deltagande i seminarier

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete som seminariebehandlas med
respondentskap och opponentskap samt deltagande med förarbetade egna synpunkter vid ytterligare
seminarier.

Komplettering av examensarbete kan medges och skall inlämnas inom femton arbetsdagar efter det att
studenten har meddelats.

Studenter som inte är godkända kan erhålla ytterligare handledning i begränsad omfattning under en
tidsperiod upp till sex månader efter det att kursen är avslutad.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan 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
Kursen OMGC21 eller OMG207 får ej samtidigt med OMG007 ingå i examen.
Kursen ingår som en del i Sjuksköterskeprogrammet.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.


