Med reservation för ändringar

201217

Kompletterande kurs
för kandidatexamen i omvårdnad V21-H21, 30hp, 1QA110
Moment 1: Vetenskapsteori och metod, 15 hp
Kursansvarig: Rebecca Popenoe, rebecca.popenoe@ki.se, 08-524 839 24
Examinator: Lisa Ring Jakobsson lisa.ring.jakobsson@ki.se
Kursadministratör: Camilla Öberg camilla.oberg.2@ki.se 08-524 837 24
PRELIMINÄRT SCHEMA
Ett mer fullständigt schema blir tillgängligt i Canvas och på kurswebben senast 11 januari.
https://utbildning.ki.se/student/kompletterande-kurs-for-kandidatexamen-i-omvardnad-30hp/1qa110

För att komma igång i Canvas: https://ki.instructure.com/courses/195
Använd Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari för att logga in i Canvas.
Vi kommer också att gå igenom hur Canvas fungerar vid kursstart.
Zoomadress till fredagsträffarna: https://ki-se.zoom.us/s/5715418663

”When you are studying any matter or considering any
philosophy, ask yourself only what are the facts and
what is the truth that these facts bear out. Never let
yourself by diverted either by what you wish to believe
or by what you think would have beneficent social
effects if it were believed, but look only and solely at
what are the facts.”
-Bertrand Russell, brittisk filosof, 1959
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Datum
v. 3
22 januari
v. 4
29 januari
v. 5
5 februari
v. 6
12 februari
v. 7
19 februari
v. 8
26 februari

Hemma aktiviteter

Fredagar 9:00-15:30
Zoomträff

Vetenskapliga metoder:
Studiedesign, Urval, Datainsamling, Dataanalys
Hemuppgifter:
Läsuppgifter
Självtester
Korta filmer
Övningar

Zoomträff
Zoomträff
Zoomträff
Zoomträff
Zoomträff
Ingen zoomträff
(Sportlov)

v. 9
v. 10
12 mars
v. 11
19 mars
v. 12
26 mars

201217

Vetenskapliga metoder, forts.
Omvårdnadsteorier
Forskningsetik

Zoomträff
Zoomträff

Hemuppgifter:
Läsuppgifter
Självtester
Korta filmer
Övningar

Zoomträff

v. 13

Ingen zoomträff
(Långfredag)

v. 14

Ingen zoomträff
(Påsklov)

v. 15
17 april
v.16
24 april
v.17
v. 18
7 maj
v. 19
14 maj
v. 20
21 maj
v. 21
28 maj
v. 22
4 juni

Zoomträff
Ministudie,
i grupp på 2-4 personer

Zoomträff - frivillig

Ni gör en egen designad empirisk studie med
antingen intervju- eller enkätmetod, och
presentera studien för klassen antingen
7 eller 14 maj.
(Ni kommer att i viss mån kunna välja själva
när ni presenterar.)

Ingen zoomträff
(Valborg)
Zoomträff (halva klassen)
Zoomträff (halva klassen)
Individuellt arbete

Förberedelser inför examensarbetet:
Formulering av syfte, sökning av artiklar,
artikelmatris

Individuellt arbete
Zoomträff
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Omvårdnad som yrke och som disciplin grundades i vetenskap.

Florence Nightingale’s berömda diagram från
Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency and Hosptal Administrtion of the British Army
(1858)
Nightingale visade med hjälp av statistik att det inte var Krimkriget (1954-1956) i sig som dödade de
flesta soldater (de bruna tårtbitarna) utan det var brist på hygien, omvårdnad och adekvat medicinsk
vård (de grå tårtbitarna). De rosa tårtbitarna representerar dödlighet från andra orsaker.
Denna typ av diagram, som uppfanns av Nightingale, används fortfarande idag. Florence Nightingale
blev invald som första kvinnliga medlem i The Royal Statistical Society i England år 1858.
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