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Examensarbete inom omvårdnad • inriktning mot hälso• och sjukvård för barn
och ungdomar 15 hp
Nursing • Thesis, Paedriatric Care 15 credits
Avancerad nivå
Huvudområde: Omvårdnad, avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)
Kursplanen är fastställd av styrelsen för Sektionen för hälsa och samhälle (2013•05•30) och gäller studenter antagna höstterminen 2015.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning
mot hälso• och sjukvård för barn och ungdomar 60 hög•
skolepoäng, men kan även läsas som fristående kurs.
Behörighetskrav
Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i om•
vårdnad (180 hp/120 p) samt 15 hp ämnesspeci k kurs inom
omvårdnad inriktning hälso• och sjukvård för barn och ung•
domar avancerad nivå och 7,5 hp i vetenskaplig metod på
avancerad nivå.
Kursens mål
Kursens mål är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper,
ökade färdigheter och ökad värderingsförmåga inom ämnet
omvårdnad inriktning mot hälso• och sjukvård för barn och
ungdomar, samt självständigt ha förmåga att genomföra ett
vetenskapligt arbete.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• självständigt beskriva och förklara ämnet omvårdnad
samt fördjupade kunskaper relaterade till hälso• och
sjukvård för barn och ungdomar
• kring speci k forskningsmetod samt förstå, förklara
och motivera dess relevans för valt problemområde

• kritiskt re ektera över forskningsetiska aspekter
• kritiskt värdera trovärdighets• och giltighetsaspekter
Kursens huvudsakliga innehåll
I kursen genomförs ett självständigt examensarbete i form
av en empirisk eller en teoretisk vetenskaplig studie inom ett
för omvårdnad inom hälso• och sjukvård för barn och ungdo•
mar centralt forskningsområde. I kursen ingår även genom•
förande av opponent • och respondentskap samt förmåga att
kommunicera forskningsresultat i klinisk verksamhet.
Undervisning
Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Un•
dervisningen sker med hjälp av modern informations• och
kommunikationsteknik
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, skriftligt vetenskapligt arbete individuellt/grupp
samt opponent• och respondentskap vid seminarium med
obligatoriskt deltagande.

Färdighet och förmåga
• samla in empiriskt eller teoretiskt material för veten•
skapliga syften
• självständigt genomföra vetenskapliga arbeten
• kommunicera och diskutera slutsatser, underliggande
kunskap och logisk grund med specialister inom det
speci ka området och med i ämnet insatta åhörare
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska frågeställningar, analysförfaranden och
resultat i vetenskapliga arbeten

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
*Hall, George M. How to write a paper. 5. uppl. BMJ, Publishing Group, 2012.
*Polit, Denise F. & Tatano Beck, Cheryl. Essentials of Nursing research. Appraising Evidence for Nursing Practice. Senaste
uppl., Lippincott, Williams & Wilkins.
Sandman, Lars & Kjellström, So a. Etikboken : etik för vårdande yrken. Studentlitteratur, 2013.
Referenslitteratur tillkommer.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

