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Bedömning av studenters arbeten på avancerad nivå i förhållande till möjlighet  
att erhålla tillgodoräknande 

Handläggning av ansökan om tillgodoräknande (TG) från 

1. - Studenter med tidigare specialistsjuksköterskeutbildning 60 hp alt 75 hp där en magisteruppsats 
15 hp har genomförts inom ramen för inriktningen. 
- Studenter med en magisterutbildning inom huvudområdet omvårdnad (30 hp). 

2. Studenter som har varit 1:e författare till en publicerad vetenskaplig artikel de senaste fem åren 
inom närliggande specialistsjuksköterskeinriktning/-område. 

Handläggning av ansökning angående punkt 1 (VMFN70) 

Student som har gjort ett 15 hp examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå ska genomföra ett 
självständigt arbete 7,5 hp i aktuellt område/inriktning inom kursen VMFN70. Studenten kan då 
tillgodoräkna sig 7,5 hp från sitt tidigare examensarbete (se tabell).  

Provmomentet ”Arbetsseminarier” i VMFN70 kan lämpligen tillgodoses genom att studenten deltar i de 
arbetsseminarier som ingår inom ramen för respektive magisteruppsatskurs inom inriktningen. Likaledes 
bör provmomenten ”Respondentskap” och ”Opposition” i kursen VMFN70 om möjligt samordnas med 
ordinarie magisteruppsatskurs inom inriktningen.  Alternativt kan, om flera studenter läser VMFN70, 
läraktiviteter och examination för provmomenten arrangeras separat för VMFN70. 

Provmoment i 
Magisteruppsatskurs   XXM20* 

TG ges för Studenten 
genomför 

Provmoment i fördjupningskurs 
VMFN70** 7,5 hp 

1. Teori och design 0,5 hp  0,5 1. Arbetsseminarier 

2. Projektplan 1,0 hp 1,0 hp   

3. Uppsatsmanus 6,5 hp 
 

6,5 hp   

4. Magisteruppsats 6,0 hp (12,5 hp)  6,0 2. Vetenskapligt fördjupningsarbete 

5. Respondentskap 0,5 hp  0,5 hp 3. Respondentskap 

6. Opposition 0,5 hp  0,5 hp 4. Opposition 

Summa 7,5 hp 7,5 hp  

 
* Kurs: Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning xxx-vård (examensarbete), 15 hp 
** Kurs: Självständigt fördjupningsarbete inom omvårdnad med inriktning xxx-vård 
(examensarbete), 7,5 hp 

Nämnden fö r  omvårdnadsutb i ldn ing (NOU)  
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Handläggning av ansökning angående punkt 2 

Student som är 1:e författare till en artikel publicerad i vetenskaplig tidskrift de senaste fem åren inom 
närliggande specialistsjuksköterskeinriktning/-område kan få TG för uppsatsarbete motsvarande 
uppsatsmanus (6,5 hp). Studenten genomför ett självständigt fördjupningsarbete motsvarande kurs på 
7,5 hp (VMFN70) samt deltar i den integrerade metod- etikundervisningen i anslutning till övriga 
studenters examensarbete motsvarande 1 hp (inom ramen för magisteruppsatskursen). 
 

Provmoment i 
magisteruppsatskurs   XXM20* 

TG ges 
för  

Studenten 
genomför 

Provmoment i fördjupningskurs 
VMFN70** 7,5 hp 

1. Teori och design 0,5 hp  0,5 hp 1. Arbetsseminarier  

2. Projektplan 1,0 hp  1,0 hp 2. Ersätts med Metod och 
etikundervisning i programmet*** 

3. Uppsatsmanus 6,5 hp 6,5 hp   

4. Magisteruppsats 6.0 hp   6,0 hp 3. Fördjupningsarbete 

5. Respondentskap 0,5 hp  0,5 hp 4. Respondentskap inom 
fördjupningskursen 

6. Opposition 0,5 hp  0,5 hp 5. Opposition inom 
fördjupningskursen 

Summa 6,5 hp 8,5 hp  
 

* Kurs: Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning xxx-vård (examensarbete), 
15 hp 
** Kurs: Självständigt fördjupningsarbete inom omvårdnad med inriktning xxx-vård 
(examensarbete), 7,5 hp 
*** Se länk; http://moodle.med.lu.se/mod/book/view.php?id=19946&chapterid=6040 

Kommentar: 

Inom Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU), avancerad nivå tydliggörs nu regelverket för att 
uppnå en rättsäker bedömning av studenterna gällande TG. En magisteruppsats inom ramen för ett 
specialistprogram kan omfatta en fördjupning inom en av 10 - 12 olika inriktningar. 

 

Enligt Högskoleförordningen (1993:100 med senare ändringar) skall ett självständigt 
fördjupningsarbete ingå inom ramen för specialistsjuksköterskeexamen för respektive inriktning (citat: 
”För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete).”). 
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