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1. BESLUT 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet vårdvetenskap inom området Människan i 

sjukdom, vård och hälsa är fastställd av Forskningsnämnden vid Sophiahemmet Högskola 2019-02-

11.  Studieplanen gäller för studenter som startar sin utbildning från och med höstterminen 2019.   

 

2. Område samt ämnesbeskrivning 

Området Människan i sjukdom, vård och hälsa, utgår från ett individperspektiv på hälso- och 

sjukvårdsfrågor. Här studeras människans erfarenheter av vården samt upplevelser av och 

reaktioner på sjukdom, ohälsa och vägen till återvunnen hälsa. Dessutom studeras samband, 

bestämningsfaktorer och prognostiska faktorer i relation till hälsa och sjukdom. 

Kunskapsområdet omfattar också människans upplevelser när bot inte är möjlig. Vidare ingår 

interventioner som syftar till att främja, förebygga och behandla sjukdom samt bidra till 

utvecklingen av en patientsäker och personcentrerad vård.   

Området avgränsas genom innehållet i forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap. Den vetenskapliga 

kärnan inom detta ämne kan förenklat beskrivas som kunskap som skall appliceras i mötet mellan 

patient och vårdare. Här studeras patientens upplevelse av sin sjukdom, bemötandet av patienten 

och dennes närstående, patienters och närståendes upplevelser av livskvalitet samt vårdarnas 

erfarenheter. Inom vårdvetenskapen studeras också diagnostiska metoder, behandlingseffekter, 

riskfaktorer, prognostiska faktorer, preventionsstrategier och rehabilitering samt vårdens 

organisation. Forskningen inrymmer inslag av medicinsk vetenskap men gränsar också mot 

samhällsvetenskap, beteendevetenskap och humaniora.  

Forskningsfrågorna bearbetas såväl med kvantitativa som kvalitativa metoder och ny kunskap 

genereras som kan bidra till en god, jämlik och patientsäker vård för individer från livets början till 

livets slut. Forskningen bidrar också till kunskapsutvecklingen om hur högsta möjliga välbefinnande, 

värdighet, autonomi och integritet kan upprätthållas för patienten och dennes närstående.  

 

3. Syfte och mål med forskarutbildningen  

Syftet med forskarutbildningen i området Människan i sjukdom, vård och hälsa är att ge fördjupade 

kunskaper i forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap. Målet är också att utbilda självständiga och 

kritiska forskare med den metodologiska skicklighet, teoretiskt och praktiskt, som krävs för att 
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genomföra forskning av god kvalitet, nationellt och internationellt. Utbildningen består 

huvudsakligen av forskning under handledning samt obligatoriska och valbara kurser och 

utbildningsmoment. Forskarutbildningen avslutas med doktorsexamen, 240 högskolepoäng (hp), 

eller med en licentiatexamen, 120 hp. Forskarutbildningen inom området Människan i sjukdom, vård 

och hälsa leder till filosofie doktorsexamen i forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap.  

För varje forskarstuderande upprättas en individuell studieplan. Forskningsplanen biläggs den 

individuella studieplanen. Forskningsplanen är unikt för varje doktorand och är avgränsat för en 

fyraårig (eller tvåårig) forskarutbildning.  

Den forskarstuderande ska efter genomgången utbildning ha förvärvat kunskaper och färdigheter 

enligt lärandemålen reglerade i Högskoleförordningen 1993:100, inklusive en djup och aktuell 

specialistkunskap inom sitt forskningsprojektområde och den kontext inom vilket projektet finns, 

samt ett brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsämnet och 

forskningsområdet.  

 

4. Utbildning för doktors-/licentiatexamen   

Utbildning för doktorsexamen/licentiatexamen omfattar totalt 240/120 hp fördelade på en kursdel 

omfattande 30/15 hp och en vetenskaplig doktorsavhandling/licentiatavhandling omfattande 

210/105 hp. Studierna kan bedrivas på heltid eller deltid (minst halvtid), och omfattar då minst 

fyra/två och maximalt åtta/fyra år för respektive examen. Den forskarstuderande har också rätt men 

inte skyldighet att avlägga licentiatexamen (120 hp) som ett delmål eller mål i forskarutbildningen. 

För godkänd doktorsexamen/licentiatexamen fordras att samtliga lärandemål som ingår i 

forskarutbildningen för doktorsexamen/licentiatexamen är uppnådda. 

 

4.1 Kurser och andra poänggivande utbildningsmoment  

Kursdelen i forskarutbildningen består av kurser och utbildningsmoment vid Sophiahemmet 

Högskola och/eller kurser vid andra universitet och högskolor. För kurser genomgångna vid andra 

universitet/högskolor bestäms poängtalet som ska tillgodoräknas av studierektor för 

forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. Vilka kurser och utbildningsmoment den enskilde 

forskarstuderande ska genomgå och kunna räkna in i examen anges i den individuella studieplanen.  

Examination av forskarutbildningskurser och avhandling ska bedömas med betygen godkänd eller 

underkänd. Examinator för kursdelen är professor eller annan minst docent kompetent lärare. 

Examination av forskarutbildningskurser ska ske i förhållande till lärandemålen genom muntlig eller 

skriftlig examination. Kursdeltagarna ges möjlighet att i kursvärdering ge uttryck för i vilken grad de 

anser att kursen svarat mot lärandemålen.  

För att säkerställa att den forskarstuderande erhåller både en bred och djup kompetens fördelas 

kurserna så att 20 hp motsvaras av obligatoriska forskarutbildningskurser (Tabell 1). Minst sex hp är 

valbara och bör vara kopplade till den forskarstuderandes individuella studieplan (Tabell 2). Tabell 3 

och 4 beskriver obligatoriska och valbara utbildningsmoment. För licentiatexamen krävs tio hp i 

obligatoriska kurser, enligt nedan, och tre hp är valbara och bör vara kopplade till den 

forskarstuderandes individuella studieplan. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.   
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Tabell 1. Obligatoriska kurser, 20 högskolepoäng (hp) 

Kurs Högskolepoäng 

Vetenskapsteori, forskningsetik, och informationskompetens* 5 hp 

Vetenskaplig metod * 

(design, datakvalitet, kvalitativa metoder och kvantitativa metoder med 

betoning på klinisk epidemiologi) 

7,5 hp 

Människan i sjukdom, vård och hälsa 3 hp 

Systematisk litteraturöversikt 4,5 hp 

*Innan halvtid  

  

Tabell 2. Valbara kurser (minst 6 hp) 

Kurs Högskolepoäng 

Projektspecifika kurser 

(t.ex Reproduktiv hälsa, Långvariga sjukdomstillstånd, Diabetesvård, 

Akutsjukvård, Palliativ vård) 

Minst 6 hp för 

doktorsexamina och 3 hp 

för licentiatexamina 

Allmänvetenskapliga kurser  

(t.ex olika kvalitativa och kvantitativa metoder, epidemiologi, olika 

studiedesign) 

Efter behov 

  

  

Tabell 3. Obligatoriska utbildningsmoment (minst 4 hp) 

Kurs Högskolepoäng 

Introduktionsdag  1 dag, första halvåret 

Seminarier*, Journal club* Minst 1,5 hp, max 3 hp 

Internationell konferens  

(egen presentation, abstract) 

Minst 1,5 hp, max 3 hp 

*1,5 hp från seminarier eller journal club motsvarar 10 tillfällen varav minst två med egen presentation 

 

Tabell 4. Valbara utbildningsmoment 

Kurs Högskolepoäng 

Forskningsvistelse vid forskargrupp vid annat universitet 1,5 hp per vecka, max 3 hp 

Undervisning i det egna forskningsämnet, enligt individuell 

studieplan* 

1,5 hp, max 3 hp 

*1,5 hp motsvarar 40 timmars undervisning inklusive förberedelser 

 

Forskningsseminarier och halvtidskontroll  

Den forskarstuderande ska presentera sitt avhandlingsarbete vid tre obligatoriska 

forskningsseminarier. Det första forskningsseminariet ska, vid heltidsstudier, äga rum under den 

första terminen. Den andra är Halvtidskontrollen som genomförs när den forskarstuderande uppnått 

en sammanlagd registrerad aktivitet motsvarande fyra terminers heltidsstudier. Det tredje 

seminariet genomförs innan avhandlingen prövas vid offentlig disputation i form av ett 

kappaseminarium eller provdisputation.  
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5. Behörighet till utbildning på forskarnivå  

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid Sophiahemmet Högskola krävs att den sökande 

har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som 

behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.  

  

5.1 Grundläggande behörighet  

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som enligt 

Högskoleförordningen 7 kap, § 39 har  

1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller  

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå eller  

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

  

5.2 Särskild behörighet  

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom området Människan i sjukdom, 

vård och hälsa är fullgjorda kursfordringar om minst 30 hp inom forskarutbildningsämnet på 

avancerad nivå, varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller 

motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.  

 

6. Övrigt  

Utlysning, urval och antagning regleras i Sophiahemmet Högskolas antagningsordning för utbildning 

på forskarnivå. Se även Regelverk för utbildning på forskarnivå vid Sophiahemmet Högskola. Övriga 

upplysningar lämnas av studierektor för forskarutbildning. 

 

 


