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Examensarbete p~ avancerad niv~ inom huvudomr~det
omv~rdnad
Examensarbetet utg~r fr~n H~gskolef~rordning (1993:100) och H~gskolelag (1992:1434).
Examensarbetet leder till en f~rdjupning i omv~rdnad, huvudomr~det f~r magisterexamen och
specialistsjuksk~terskans kompetensomr~de samt vetenskapliga metoder och forskningsetik.
Efter genomf~rd specialistsjukskterskeutbildning kan studenten ans~ka om examensbevis f~r
yrkesexamen, och magisterexamen, inom huvudomr~det omv~rdnad.

Huvudomr~det omv~rdnad
Huvudomr~det omv~rdnad innefattar och utvecklar kunskaper om v~rdande relationer och
handlingar vilka fr~mjar fysisk, psykisk, social och existentiell h~lsa f~r m~nniskan. Centrala
begrepp ~r m~nniska, h~lsa, milj~ och v~rdande. Omv~rdnad utg~r fr~n en humanistisk
grundsyn, d~r alla m~nniskor ~r unika och som, utifr~n ett etiskt f~rh~llningss~tt, ska bem~tas
med respekt, v~rdighet samt ses som kompetenta personer med resurser. Med ett
livsv~rldsperspektiv som filosofisk grund omfattar omv~rdnad hela m~nniskans livscykel och
upplevda livsv~rld. H~lsa ses som n~got mer ~n fr~nvaro av sjukdom. Patienternas, anh~rigas
och v~rdpersonalens l~rande om h~lsa och oh~lsa har betydelse f~r v~rdandet. Ett
personcentrerat och normkritiskt f~rh~llningss~tt v~gleder i teoretiska och praktiska handlingar.
Omv~rdnad syftar till ett s~kert, h~llbart och j~mlikt v~rdande utifr~n personers,
v~rdorganisationers och ett f~r~nderligt samh~lles behov.

Examensarbetets struktur
Examensarbetet genomf~rs som en empirisk studie eller en litteraturstudie. Examensarbetet ~r
ett vetenskapligt arbete som kan beskrivas som en forskningsprocess med en logisk arbetsgang
indelad i olika faser: planeringsfas, datainsamlingsfas, analytisk fas, och rapporteringsfas.
Examensarbetet ska presenteras i form av en skriftlig rapport enligt de anvisningar som f~ljer.
Det f~rdiga examensarbetet ska ha ett f~rs~ttsblad, sammanfattning (svensk och engelsk), en
popul~rvetenskaplig sammanfattning, eventuella tillk~nnagivande samt eventuella definitioner
och
terminologi.
D~refter
f~ljer
inneh~llsf~rteckning,
inledning,
bakgrund,
problemformulering, syfte, metod, etiska ~verv~gande, resultat, resultatdiskussion,
metoddiskussion, slutsatser, praktiska implikationer och f~rslag till fortsatt kunskapsutveckling
inom sjuksk~terskans kompetensomr~de. Examensarbete avslutas med referenslista och bilagor
s~som etisk bed~mningsmall och arbetsf~rdelning om arbetet skrivs tillsammans med en annan
student (se Mall for examensarbete).

Examensarbetets spr~k och layout
Examensarbetet skrivs pa svenska eller engelska. Arbetet ska ha en logisk struktur och ett
vetenskapligt stringent spr~k. Vanligtvis skrivs arbetet fram genom att v~xla tempus p~ ett
naturligt s~tt, men med tonvikt p~ f~ljande: Presens anv~nds i inledningen, i bakgrunden n~r
det g~ller teorier och begrepp, i slutsatser och praktiska implikationer samt f~rslag till fortsatt
kunskapsutveckling inom specialistsjuksk~terskans kompetensomr~de. Preteritum (d~tid)
anv~nds i de inledande sammanfattningarna, i bakgrunden n~r det g~ller tidigare forskning, i
presentationen av metod, resultat och i diskussionerna. Vid behov av r~d och hj~lp erbjuder
biblioteket studenter vid H~gskolan V~st v~gledning i akademiskt skrivande.

Rubrik och teckenstorlek
F~r att tydligg~ra strukturen anv~nds olika rubrikniv~er i texten. Rubriker v~nsterst~lls och
skrivs med inledande versa!. Teckenstorleken ska vara konsekvent for respektive rubrikniv~
genom hela examensarbetet. Inneh~llsf~rteckningen (Inneh~ll) har tre rubrikniv~er.
Examensarbete skrivs i ett Worddokument med enkelt radavst~nd, Times New Roman, 12 pt.
Rubrik l; fet 16 pt, rubrik 2; fet 14 och rubrik 3; fet 12 pt. Sidnurnreringen centreras l~ngst ner
pa sidan och startar p~ sidan I med Inledning.

Referenshantering och plagiat
Examensarbetet ska vara uppbyggt av relevanta referenser till vetenskapliga publikationer,
lagar, f~rfattningar, b~cker och rapporter.
Referenser i text och referenslista ska skrivas enligt referenssystemet American Psychological
Association documentation style (APA). Se H~gskolan V~sts biblioteks hemsida.
http://hv.se.libguides.com/c.php?g=243055&p= 1616850
N~r det g~ller att referera till f~rfattningar, lagar, E-bok mm, se l~nk
http:/ /hv.se.libguides.com/c.php?g=243055&p= 1616850
Anv~nd Urkunds Plagiathandbok f~r att s~kerst~lla att k~l]material hanteras p~ ett korrekt s~tt,
g~llande referenshantering och citering. Illustrationer som h~mtas fr~n publicerad artikel,
avhandling, bok eller publikation p~ Internet faller under best~mmelser f~r upphovsr~tt och ska
hanteras d~refter.
http://hv.se.libguides.com/c.php?g=243055&p= 1616850
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Examensarbetets etiska ~verv~ganden vid empirisk studie
Enk~ter och intervjuer far genomf~ras f~rst n~r handledare godkiint utformning och uppl~gg.
F~r utformning av Informationsbrev se V~gledning och mall till
forskningspersons information http://yyw.epn.se
Studier som kr~ver ans~kan om etikpr~vning till regional etikpr~vningsn~mnd kan endast g~ras
i undantagsfall och kriiver i s~ fall att det finns en forskare som vetenskapligt ansvarar for
arbetet. Etikpr~vning f~r forskning p~ m~nniskor regleras i Lagen om etikpr~vning av forskning
i Sverige som avser m~nniskor (SFS 2003 :460).

Handledning och seminarier
Att skriva ett examensarbete kr~ver regelbunden obligatorisk handledning under hela
processen. Handledningen sker enligt overenskommelse med respektive handledare under
kursens gang. Studenten ansvarar f~r att kontakta sin handledare och f~r att uppr~tta en tidsplan
for examensarbetets genomforande.
Inom ramen f~r kursen ing~r tv~ metodseminarier d~r det egna, samt andras p~g~ende arbeten
granskas och diskuteras. Under det f~rsta seminariet fokuseras p valt problemomr~de, syftet
med studien, prelimin~r bakgrund och metod. Vid det andra seminariet fokuseras prelimin~rt
resultat och diskussion.
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Anvisningar f~r opponent- och respondentskap

Opponentskap och respondentskap genomf~rs i seminarieform. Opponentskapet inneb~r att
kritiskt granska och v~rdera ett examensarbete. Respondentskap inneb~r att f~rklara, tydligg~ra
och svara p~ kritik av ett examensarbete. Mlet ~r en konstruktiv dialog mellan opponenter och
respondenter. Opponentema ansvarar for att granskningen f~ljer nedanst~ende struktur samt att
tiden disponeras p~ ett l~mpligt s~tt. Seminarieledaren, vanligtvis examinatomn, ~terkopplar till
examensarbetes forfattare och handledare. Den avsatta tiden under seminariet, for opponentskap och
respondentskap att disponera ~ver, ~r 60 minuter per examensarbete.
Dialogen inleds med att opponentema ger respondenterna tillf~lle att framfora eventuella
korrigeringar. Den f~ljande diskussionen ska fokusera examensarbetets inneh~ll (helhet),
vetenskaplig metod och resultat.

Respondent
•

Inleder med att kort presentera examensarbetet ~versk~dligt p~ ett pedagogiskt s~tt,
f~retr~desvis med PowerPoint.

•

Bem~ter opponenters synpunkter med reflektiva argument i dialog.

•

Bidrar till att ett vetenskapligt, kritiskt frhllningss~tt pr~glar diskussionen.

Opponent
Nedan f~ljer utg~ngspunkterna f~r opponenternas granskning och utg~r grunden f~r de fr~gor
kring examensarbetet som opponenterna bed~mt som viktiga och klarg~rande, vetenskapligt
relevanta, och metodologiskt intressanta att dryfta.

•

Examensarbetets f~rtj~nster.

•

Hur beskrivs problemomr~det (beskrivs dess relevans relaterat yrkesfunktionen och
samh~llets behov?).

•

Bakgrundens relevans (hur beskrivs problemomr~det, hur redovisas
omv~rdnadsteoretisk f~rankring, ~vriga teorier och tidigare forskning?).

•

Metodens relevans i relation till forskningsproblemet.

•

F~rfattarnas etiska bed~mningar avseende examensarbetets genomf~rande.

•
•

Ivilken grad svarar resultatet p~ syftet?
Hur presenteras resultatet? (logisk struktur, relaterar till metodvalet?)

•

Studiens kvalitetskriterier diskuteras

•

Hantering av formalia (titel, disposition, spr~kbehandling, referenshantering osv.).

•

Tid f~r avslutande diskussion ~r 10 minuter.
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Handl~ggning av examensarbetet
•

Yid de tillf~llen d~ manuskriptet for examensarbetet hanteras i till exempel
Metodseminarium 1 och 2, ska det anges tydligt att det ~r en SEMINARIEUPPLAGA.

•

Student/er ansvarar f~r att manuskriptet/seminarieupplagan finns tillg~nglig p~ Canvas
for opponenterna, seminariegruppen, handledare och seminarieledare/examinator,
enligt datum i Canvas.

•

Opponentskap och respondentskap genomf~rs vid ett seminarium (se Examination 1, i
Kurs-PM). Muntlig och/eller skriftlig ~terkoppling ges i anslutning till seminariet.

•

Examensarbetet l~mnas in pa Canvas, via Urkund, till examinator for examination (se
Examination 2, i Kurs-PM).

•

Examensarbetet bed~ms och examinator ger studenterna f~rslag till eventuella
korrigeringar som grundar sig pa betygskriterierna.

•

Det korrigerade examensarbetet skickas, efter att handledaren granskat
korrigeringarna, ~ter till examinatorn via Canvas inom angiven tid. (Se skriftligt
protokoll fr~n examinatorn)

•

Examinatorn bed~mer om examensarbetet uppn~tt kriterierna f~r Godk~nt, och
meddelar studenterna sitt beslut.

•

Vid godk~nt examensarbete ska m~rkningen "SEMINARIEUPPLAGA" tas bort.

• Fr fortsatt handl~ggning,
•

se "Publicering av examensarbete".

En muntlig popul~rvetenskaplig presentation av examensarbetet genomf~rs (Se
Examination 3, i Kurs-PM), inf~r ~vriga studenter, l~rare och personal fr~n ber~rda
v~rdverksamheter.
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Bed~mningskriterier f~r betyget godk~nt f~r examensarbetet
L~randem~l, se kursplan.

Titel och sammanfattning
Titeln ~r adekvat, och speglar inneh~llet i arbetet
Sammanfattningarna ~r vetenskapligt skrivna, p~ b~de svenska och engelska, och
t~cker problemomr~de, syfte, metod och huvudsakliga resultat, samt slutsats
Den popul~rvetenskaplig sammanfattningen beskriver examensarbetet korrekt
och l~ttl~st
Adekvata nyckelord anv~nds

Inledning, bakgrund, problemformulering och syfte
Problemomr~det ~r tydligt presenterat i inledningen av examensarbetet
Kunskapsliget utifr~n identifierat problemomr~de inom omv~rdnad, och
respektive specialistsjuksk~terskas kompetensomr~de ~r sammanst~lld i
bakgrunden.
Relevant forskningsl~ge ~r v~l beskrivet och problematiserat relaterat till valt
problemomr~de. Det inbegripet att s~v~l ~verblick ~ver omr~det som f~rdjupade
kunskaper inom vissa delar av omr~det ~r v~rderad och sammanst~lld.
Teoretiska utg~ngspunkter s~som teorier, v~rdegrunder eller b~rande begrepp i
relation till valt problemomr~de ~r v~l beskrivna och motiverade
Ett forskningsproblem ~r tydligt formulerat utifr~n aktuellt forskningslige och
respektive kompetensomr~de f~r specialistsjuksk~terskor
Problemformuleringen preciserar varf~r problemomr~det ~r viktigt att studera,
hur problemet relaterar till huvudomr~det omv~rdnad, samt till respektive
kompetensomr~de f~r specialistsjuksk~terskor
Problemformuleringen ~r v~l underbyggd, avgr~nsad, logisk och mynnar ut i
examensarbetets syfte
Syfte, och eventuella fr~gest~llningar, ~r formulerade p~ ett adekvat s~tt

Metod
Forskningsmetodologiska utg~ngspunkter fr studiens design ~r noggrant
beskrivna, motiverade i relation till huvudomr~det omv~rdnad, samt f~rankrade i
relevant metodlitteratur
Metodvalet ~r relevant i frh~llande till syftet
Kontext, det vill s~ga det sammanhang studien ~r genomf~rd i, ~r tydligt
beskrivet
Relevant urval, med inklusions- och exklusionskriterier, samt datainsamling och
analys ~r tydligt beskrivna
De vald vetenskaplig metod/erna ~r till~mpad/e i datainsamling och analys
F~rf~rst~elsen ~r presenterad och relaterad till problemomr~det som studeras
Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevanta
i relation till valt forskningsproblem och metod, samt till huvudomr~det
omv~rdnad
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Resultat
Resultatet besvarar syftet och eventuella fr~gest~llningar
Resultatet ~r rigor~st sammanst~llt i enlighet med den valda metoden
Resultatsammanst~llningen har tydligt struktur och ~r sakligt presenterad med
akribi
Eventuella figurer och tabeller ~r relevanta, och avspeglar resultatet pa ett tydligt
s~tt

Diskussion
Resultatdiskussion

Studiens resultat ~r kort samrnanfattat i relation till syftet
Resultaten ~r kritiskt v~rderade och diskuterade utifr~n teoretiska
utg~ngspunkter, aktuellt forskningsl~ge, etiska aspekter, och huvudomr~det
omv~rdnad
Resultaten ~r v~rderade, och diskuterade, i relation till aspekterna j~mst~lldhet,
samh~llsrelevans och h~llbar omv~rdnad
Metoddiskussion

Den valda metoden ~r kritiskt granskad, och metodens relevans, styrkor och
svagheter ~r redovisade
Examensarbetet ~r diskuterat och v~rderat utifr~n relevanta kvalitetskriterier
F~rf~rst~elsens betydelse f~r resultatet ~r v~rderad
Etiska aspekter ~r reflekterade

Slutsats

s

[sluLais-ea
F~rslag p~ kliniska implikationer
F~rslag p~ kliniska implikationer ~r beskrivna
Examensarbetets betydelse inom omv~rdnad, avseende relevant
kompetensomrde f~r specialistsjuksk~terskor, ~r v~rderad
Examensarbetets till~mpning inom omv~rdnad f~r relevant kompetensomr~de f~r
specialistsjuksk~terskor, ~r v~rderad
Utifr~n examensarbetet har f~rslag givits p~ fortsatt forskning inom omv~rdnad
och relevant kompetensomr~de f~r specialistsjuksk~terskor

Struktur och logisk uppbyggnad
Examensarbetet har en logisk struktur och ett vetenskapligt spr~k
Rubriker och text st~mmer ~verens
Referenslitteraturen ~r vetenskapligt relevant, innefattar bredd och djup och ~r
kopplad till arbetets syfte, och fr~mst prim~rk~llor har anv~nts
Kiillor och k~llh~nvisningar ~r korrekta och redovisade enligt
referenshanteringssystemet AP A
Citat ~r adekvat anv~nda och ~tergivna i texten
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Bed~mningskriterier f~r betyget godk~nt, f~r opponentskap och
respondentskap
Opponentskap
Annat examensarbete har granskats kritiskt i sin helhet, samt diskuterats med
resondent utifr~n relevanta fr~,or och arument
Som o onent lett en sakli kritisk dialo med res ondent
Kritiskt v~rderat och diskuterat relevansen av de kvalitetskriterier som anv~nts i
det ranskade examensarbetet
V~rderat och diskuterat det ranskade examensarbetets resultat
En konstruktiv kritisk dialog har forts sakligt, kring examensarbetets styrkor och
sva heter, enli t riktlinier for o onentska

Respondentskap
Det egna examensarbetets delar och inneh~ll har sammanfattats och muntligt
presenterats p~ ett ~versk~dligt s~tt.
Opponenternas argument bem~ts med en vetenskaplig argumentation och en
saklig diskussion.
Den egna forskningsprocessen och studiens resultat har beskrivits, f~rklarats och
motiverats i dialog med opponent.
Som respondent bidragit till att ett sakligt, vetenskapligt, kritiskt f~rh~llningss~tt
pr~glat diskussionen

Bed~mningskriterier f~r betyget godk~nt, f~r muntlig
popul~rvetenskaplig presentation
Muntlig popul~rvetenskaplig presentation av examensarbetet
Examensarbetet ~r muntligt och popul~rvetenskapligt presenterat inf~r v~rdare i
relevant v~rdverksamhet, med tydlig struktur och som sammanfattats
eda o iskt i exem elvis en PowerPoint resentation eller en oste resentation.
Auditoriet, och deras fr~gor, har bem~tts med saklig vetenskaplig information,
ar umentation och diskussionen.
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Publicering av uppsats
Slutversionen av examensarbete som l~mnas in for betygssiittning och arkivering ska inl~mnas
i digital form (MSWord eller PDF). Alla kontaktuppgifter tas bort s~som telefonnummer och
adresser, exempelvis fr~n informationsbrevet. Examinatorn rapporterar elektroniskt det
godk~nda examensarbetet och betygsunderlaget till Ladok. Alla godk~nda examensarbeten
dokumenteras i DiV A. Godk~nnande till fulltextpublicering i DiV A, ges genom att samtliga
f~rfattare undertecknar blankett som finns att h~mta p~ Biblioteket, se l~nken
https://bibliotek.hv.se/skriva/publicera-ditt-examensarbete/
Den popul~rvetenskapliga sammanfattningen kommer att finnas tillgiinglig for allmanheten,
och liggas upp p~ websidor som administreras av H~gskolan V~st och Institutionen f~r
h~lsovetenskap, f~r att g~ra kunskap tillginglig f~r v~rden i allm~nhet, specialistsjuksk~terskor
i synnerhet, och for information till ~vriga samh~llet.
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