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Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5 hp
Concepts in Health Science and Research Ethics 7.5 credits
Avancerad nivå
Huvudområde: Omvårdnad, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)
Kursplanen är inte fastställd, men avser höstterminen 2015.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeutbildning med inrikt•
ning distriktssköterska 75 hp, Specialistsjuksköterskeutbild•
ning med inriktning psykiatrisk vård 60 hp och Specialisering
inom ögonsjukvård • oftalmologisk omvårdnad 60 hp.

Kursens huvudsakliga innehåll
• Vetenskapsteori
• Forskningsetik
• Vårdvetenskapliga begrepp och teorier

Behörighetskrav
Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i om•
vårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med
studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med in•
riktning mot allmän hälso• och sjukvård samt kandidatexamen
i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, ett
års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
Kursens mål
Målet med kursen är att studenten utvecklar fördjupade
kunskaper om de vårdvetenskapliga begreppens relation till
promotiva och preventiva strategier i samhället. Kursens mål
är också att studenten utvecklar forskningsetiska re ektioner
och fördjupar kunskapen om etiska riktlinjer vid forskning
på människor enligt nationella och internationella regelverk.
Målet är vidare att studenten ska tillägna sig fördjupade kun•
skaper om kvantitativa och kvalitativa metoder.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• beskriva vetenskapsteoretiska utgångspunkter inom
omvårdnad i relation till fördjupade kunskaper inom
specialistområdet
Färdighet och förmåga
• granska och analysera vetenskapliga arbeten inom spe•
cialistområdet
• utforma och motivera vetenskapligt arbete
• självständigt göra en väl underbyggd ansökan om etisk
prövning av forskningsprojekt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera vetenskapsteoretiska begrepp
• kritiskt värdera hur olika vetenskapsteoretiska per•
spektiv och ställningstaganden styr val av forsknings•
ansats och analysmetod
• re ektera och kritiskt värdera vetenskapliga arbeten
inom området

• Evidensbaserad omvårdnad
• Informationssökning
• Kvantitativa forskningsmetoder
• Kvalitativa forskningsmetoder
Undervisning
Undervisningen kan ske i form av ex: föreläsningar, lektio•
ner, seminarier, simuleringsövningar med eller utan stöd av
informations• och kommunikationsteknik. I de fall kursen ges
på distans kan andra undervisningsformer förekomma
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.
Kursen examineras genom seminarier med obligatoriskt
deltagande samt skriftliga individuella/i grupp inlämningsupp•
gifter.
Efter genomgången kurs har studenten rätt till en ordinarie
examination samt därefter fyra examinationstillfällen.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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Kurslitteratur
*Codex. Regler och riktlinjer för forskning. www. Codex.uu.se
Ejlertsson, Göran. Statistik för hälsovetenskaperna. 2.uppl. Studentlitteratur, 2012.
Granskär, Monica & Höglund Nielsen, Birgitta (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso• och sjukvård. Studentlittera•
tur, 2012.
*Hall, George M. How to write a paper. BMJ, Publishing Group, 2008.
Helgesson. Gert. Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Studentlitteratur, 2006.
*Polit, Denise F. & Tatano Beck, Cheryl. Essentials of Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice.
9 uppl., Lippincott, Williams & Wilkins, 2012.
*Willman, Ania, Stoltz, Peter & Bathsevani, Christel. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verk•
samhet. 3.uppl. Studentlitteratur, 2011.
*Wiklund Gustin, Lena & Bergbom, Ingegerd (red). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur, 2012.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.
*Förekommer i andra kurser.

