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Välkomna till kursen
Välkommen till kursen Examensarbete inom omvårdnad - inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp,
som ges på kvartsfart distans under ht 15 och vt 16.
Kursens mål:
Kursens mål är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper, ökade färdigheter och ökad
värderingsförmåga inom ämnet omvårdnad inriktning mot psykiatrisjuksköterskans kompetensområde,
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
psykiatrisjuksköterskans kompetensområde
•

beskriva specifik forskningsmetod samt förstå, förklara och motivera dess relevans för valt
problemområde

Färdighet och förmåga
• samla in empiriskt eller teoretiskt material för vetenskapliga syften
•

självständigt genomföra vetenskapliga arbeten

•

kommunicera och diskutera slutsatser, underliggande kunskap och logisk grund med
specialister inom det specifika området och med i ämnet insatta åhörare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska frågeställningar, analysförfaranden och resultat i vetenskapliga arbeten
•

kritiskt reflektera 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 psykiatrisjuksköterskans kompetensområde centralt
forskningsområde. I kursen ingår även genomförande av opponent och respondentskap samt förmåga
att kommunicera forskningsresultat i klinisk verksamhet.
Undervisning
Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Undervisningen sker med hjälp av modern
informations och kommunikationsteknik. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning
på engelska kan förekomma.
Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Underkänd eller Godkänd.
Kursen examineras genom seminarier med obligatoriskt deltagande, skriftligt vetenskapligt arbete
individuellt/grupp samt opponent och respondentskap vid seminarium med obligatoriskt deltagande.
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Kursens arbetsformer
Undervisningen kan ske i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, individuella övningar,
gruppövningar. De olika arbetsformerna förutsätter ett självständigt och aktivt sökande efter kunskap,
ett kritiskt, kreativt och analytiskt tänkande med utgångspunkt från det egna verksamhetsområdet.
Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna skall vara vägledande för utveckling och planering av kursen.
Kursvärderingen skall dokumenteras och redovisas för studenterna.
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.

•

*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.

Vetenskapliga artiklar tillkommer
Ytterligare litteratur kan tillkomma.
* Förekommer i flera kurser under utbildningen
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Kursmoment
Kurstillfälle 1 - Introduktion och genomgång av kursen Campus Halmstad
13.15 – 14.45 Introduktion
Första kurstillfället börjar med en introduktion då vi går igenom studiehandledning,
inklusive kurslitteratur, studieuppgifter, examinationsuppgifter och kurskrav.
15.00 -17.00 Litteraturseminarium – bakgrundens struktur, i relation till
problemformulering och syfte.
Kurstillfälle 2 – Självstudier, litteratur och datainsamling
Självstudier
Arbeta med datainsamling i enlighet med den planering du har gjort upp med din
handledare samt läs relevant litteratur med avseende på bakgrund och metod.
Stäm av med din handledare så att du vet att du ligger i fas med
datainsamlingsarbetet.
Kurstillfälle 3 – Självstudier, litteratur och datainsamling
Självstudier
Arbeta med datainsamling i enlighet med den planering du har gjort upp med din
handledare samt läs relevant litteratur med avseende på bakgrund och metod.
Stäm av med din handledare så att du vet att du ligger i fas med
datainsamlingsarbetet.
Kurstillfälle 4 – Självstudier, litteratur och datainsamling
Självstudier
Arbeta med datainsamling i enlighet med den planering du har gjort upp med din
handledare samt läs relevant litteratur med avseende på bakgrund och metod.
Stäm av med din handledare så att du vet att du ligger i fas med
datainsamlingsarbetet.
Kurstillfälle 5 - Självstudier, litteratur och datainsamling
Självstudier
Arbeta med datainsamling i enlighet med den planering du har gjort upp med din
handledare samt läs relevant litteratur med avseende på bakgrund och metod.
Stäm av med din handledare så att du vet att du ligger i fas med
datainsamlingsarbetet.
Kurstillfälle 6 - Självstudier, litteratur och datainsamling
Självstudier
Arbeta med datainsamling i enlighet med den planering du har gjort upp med din
handledare samt läs relevant litteratur med avseende på bakgrund och metod.
Skicka via BB ert arbete till det författarpar som ska ge feedback på ert arbete
senast kl. 17.00.
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2/9
13.00 – 17.00
Henrika Jormfeldt
Patrik Dahlqvist
Jönsson
Eva - Lena Einberg
9/9
9.00 – 17.00

23/9
9.00–17.00

7/10
9.00 – 17.00

21/10
9.00 – 17.00

4/11
09.00 – 17.00

Kurstillfälle 7- Metodseminarium datainsamling och dataanalys
Seminarium på campus angående datainsamling och dataanalys.
För mer information var god se Studieuppgifter och examinationsuppgifter i slutet
av studiehandledningen.
Kurstillfälle 8 - Självstudier med fokus på dataanalys
Arbeta med dataanalys i enlighet med den planering du har gjort upp med din
handledare samt läs relevant litteratur med avseende på dataanalys.
Kurstillfälle 10 – Självstudier med fokus på dataanalys
Arbeta med dataanalys och resultatredovisning i enlighet med den planering du har
gjort upp med din handledare samt läs relevant litteratur med avseende på
resultatredovisning.
Kurstillfälle 11 – Självstudier med fokus på dataanalys
Arbeta med resultatbeskrivning i enlighet med den planering du har gjort upp med
din handledare samt läs relevant litteratur med avseende på analysmetod. Skicka
via BB ert arbete till det författarpar som ska ge feedback på ert arbete senast kl.
17.00.
Kurstillfälle 12 - Metodseminarium campus
Seminarium
Varje författarpar tilldelas ett granskande författarpar som ger konstruktiv feedback
på det skriftliga arbete som hittills genomfört med tonvikt på dataanalys och
resultatpresentation. För mer information var god se Studieuppgifter och
examinationsuppgifter i slutet av studiehandledningen.
Kurstillfälle 13 Självstudier, litteratur och diskussionsavsnitt
Arbeta med diskussionsavsnitt i relation till resultatredovisning och
bakgrundslitteratur i enlighet med den planering du har gjort upp med din
handledare.
Kurstillfälle 14 - Självstudier med fokus på diskussionsavsnitt
Arbeta med diskussionsavsnitt i relation till resultatredovisning och
bakgrundslitteratur i enlighet med planering tillsammans med handledare.
Kurstillfälle 15 - Självstudier med fokus på magisteruppsatsen som helhet
Arbeta med att färdigställa magisteruppsatsen som helhet i enlighet med den
planering du har gjort upp med din handledare. Senast den 9/3 ska examinator ha
den färdiga uppstasen för att bedöma om den är färdig att gå upp. Din handledare
avgör när uppsatsen är färdig att skickas till examinator.
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11/11
13.00 – 17.00
Henrika Jormfeldt
Patrik Dahlqvist
Jönsson
Eva-Lena Einberg
2/12
9.00 – 17.00

16/12
09.00 – 17.00

30/12
09.00 – 17.00

20/1
09.00 – 17.00
Henrika Jormfeldt
Patrik Dahlqvist
Jönsson
Eva-Lena Einberg
3/2
09.00 – 17.00

17/2
09.00 – 17.00

2/3
9.00 – 17.00

Kurstillfälle 16 - Självstudier med fokus på opponentskap
Arbeta med att granska den magisteruppsats som du tilldelats att opponera på inför
opponent-respondentskap den 30-31/3. Förbered opponentskap i enlighet med
bilaga A i riktlinjer för vetenskapligt arbete.
Kurstillfälle 11 – Examinationsseminarium Campus
Examinationsseminarium
Opponent - respondentskap
Instruktioner
Var god se information för examinationsseminarium i slutet av
studiehandledningen.

16/3
9.00 – 17.00

30/3 samt 31/3
08.00 – 17.30
Henrika Jormfeldt
Patrik Dahlqvist
Jönsson
Eva-Lena Einberg

Kursutvärdering
Vid detta kurstillfälle kommer vi att utvärdera kursen muntligt och skriftligt.

Studieuppgifter och examinationsuppgift
Seminarier 2,5 hp
Beskrivning
I kursen kommer tre obligatoriska seminarier att genomföras.1) Litteraturseminarium med fokus på
litteraturgenomgång och bakrundens struktur i relation till problemformulering och syfte., 2)
Metodseminarium, med fokus på datainsamling och dataanalys samt 3) Diskussionsseminarium med
fokus på resultat- och diskussionsavsnitt samt arbetets röda tråd. Förbered dig individuellt och
tillsammans med din författarpartner genom att läsa anvisad kurslitteratur och ha med dig relevanta
frågor utifrån egna erfarenheter i arbetet med uppsatsskrivandet med avseende på litteratur och
bakgrundens struktur samt datainsamling och dataanalys i enlighet med informationen i
studiehandledningen.
Syfte
Syftet med ovanstående tre seminarier är att understödja skrivprocessen och säkerställa att alla får
samma information och vägledning i sitt skrivande.
* examinationsgrundande
Vetenskapligt arbete 10,0 hp
Beskrivning
Skriv tillsammans med din(a) författarpartner(s) din/er magisteruppsats under handledning av anvisad
handledare. Förbered er genom att skicka underlag till er handledare på utsatt tid inför varje
handledningstillfälle. För en individuell loggbok under hela provcessen så att du detaljerat kan redogöra
för på vilket sätt du bidragit till arbetet med att författa uppsatsen.
Syfte
Syftet med uppgiften är att du (tillsammans med din författarpartner) ska genomföra skivandet av ditt/ert
gemensamma examinationsarbete i form av en magisteruppsats.
* examinationsgrundande
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Opponent - respondentskap 2,5 hp
Beskrivning
Seminarier för vetenskapligt arbete (kandidatnivå) och examensarbeten (magisternivå)
är alltid öppna, det vill säga alla är välkomna att delta. Därför finns före seminariet ett
program utlagt på sjuksköterskeprogrammets sida på Högskolan i Halmstads hemsida
med schema innehållande tid, sal, titel, författare och e-postadress så att intresserade kan rekvirera
arbetena. För mer information se riktlinjer för vetenskapligt arbete.
Instruktioner
Se instruktioner för ”Examinationsseminarium” i riktlinjer för vetenskapligt arbete. Seminariet äger rum
30 - 31/3 2016 på Campus.
* examinationsgrundande
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