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Vår 2010 
Kursansvarlige: Anne Moen og Elisabeth Fransson 
 
Epost, kursansvarlig anne.moen@intermedia.uio.no, anne.moen@medisin.uio.no, elisabeth.fransson@medisin.uio.no 
 
URL: Fronterrom: http://blyant.uio.no logg på med UiO brukerID og passord, og velg rommet SYKVIT4310 
URL: Kurs sider på UiO/ISH veven: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/isv/SYKVIT4310/v10/  
 
Sted: Frederik Holst Hus, rom 223 
Tid: Uke 10-20, tirsdager, onsdager og torsdager, tilsammen 16 samlinger og 2 seminardagar der alle mm på delta.  
  
Mål for kurset er: Emnet skal gi studentene utdypet kjennskap til teoretiske, metodologiske og empiriske problemstillinger innen aktuelle 
sykepleievitenskapelige temaer. Videre skal studenten kunne identifisere vesentlige forskningsspørsmål og utforme/skissere en forskningsplan for et valgt 
temaområde. 

1.time  09.15 – 10.00,  
2.time  10.15 – 11.00 
LUNSJ  11.00 – 11.45 
3. time  11.45 – 12.30 
4. time  12.45 – 13.30  
5. time  13.45 – 14.30 

Hovedemner som vil bli diskutert i kurset  

1. Sentrale perspektiver, begreper og teorier knyttet til kunnskapsutvikling i sykepleie 

2. Drøfting av forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter med fokus på systematisk kunnskapsutvikling i sykepleie 

3. Sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning med fokus på ett av de sentrale kunnskapsområdene i sykepleie 
4. Studier som er eksempler på forskning innen instituttets satsingsområder   



 
Viktige datoar 
 
Kurset startar Onsdag 10. mars 2010, og siste samling er onsdag 6. mai 2009.  
 
Det er seminar i uke 17 med fokus ”tema og prosjektskisse for mastergradsoppgaven”  
Alle må levere utkast til prosjektskisse i FRONTER pr. 20.04.10. Skissene presenterast og diskuterast i plenum. Studentane vil delast inn i grupper basert på 
likhet i tematikk. Det forventast at alle deltar på mastergradsseminaret, heile tida.  
 
Veileder for mastergradsoppgaven tildelast etter søknad til programrådet. Søknadsfristen er 14.05.2010. Søknaden leverast i ekspedisjonen ISH. Nærmere 
opplysningar er lagt ut på ISH websider.  
 
 
Eksamen: prosjektbeskrivelse, frist for innlevering fredag 14. mai kl. 14.00 
Eksamen består i å utforme prosjektbeskrivelse for masteroppgave. Prosjektbeskrivelsen har ei ramme på 3500 ord +/- 10 %. Litteraturlista kan koma i tillegg til 
dette.. Prosjektbeskrivelse (eksamen) leverast i FRONTER innan fredag 14. mai kl 14. 00, og papirkopi sendast instituttet på vanleg måte. 
 
Dato for sensurfall: 04.06.2010. 
 
 


