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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Fördjupning A1F

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod OMA306

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Omvårdnad

Ämnesgrupp Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Utbildningsområde Vårdområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna :
1.	sammanställa, analysera och värdera forskningsresultat i vetenskaplig litteratur samt
genomföra, författa och försvara ett fördjupningsarbete inom äldresjuksköterskans
kunskapsområde
2.	förankra ett forskningsproblem i en teoretisk referensram
3.	kritiskt granska annan students fördjupningsarbete
 

Kursens innehåll -  litteratursökning, vetenskaplig metod, vetenskaplig teori
-  teoretisk referensram

Undervisning Föreläsningar, handledning  och seminarier

Förkunskaper Kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap samt 7,5 hp i forskningsmetodik i
omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap på avancerad nivå

Examinationsform Skriftlig och muntlig examinationsuppgift genom framläggande och försvar av
fördjupningsarbete samt muntlig examination genom kritisk granskning av annan students
fördjupningsarbete.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle
och ytterligare två examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student
som ej är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd
och nytt examinationstillfälle nästa kursomgång

Övriga föreskrifter Kursen ingår som obligatorisk kurs för studenter som väljer kurs 6 (Farmakologi -
förskrivningsrätt 7,5 hp) i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre. För
information om kriterier för de olika betygsgraderna samt information om obligatorisk
närvaro hänvisas till studiehandledningen.
Examinator äger rätt att anpassa examination om anledning föreligger.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig och muntlig individuell examination
(lärandemål 1,2,3)

7,5 hp Betyg: AF


