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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid 
forskarutbildning Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.  

 

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen är på forskarnivå och är valbar i forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

 

Kursens lärandemål 

Kunskap och förståelse 
Forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna 

-  visa en djup och aktuell specialistkunskap avseende palliativ vård i förhållande till 
människan i välfärdssamhället 

-  visa förtrogenhet avseende relevanta teorier och vetenskapliga metoder inom palliativ 
vård 

Färdighet och förmåga 
Forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna 

-  visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera behov samt formulera 
frågeställningar i relation till palliativ vård 

-  visa förmåga att analysera samt syntetisera kunskap för utveckling av palliativ vård 

-  visa beredskap för implementering av vetenskaplig kunskap i palliativ vård 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Forskarstuderande ska efter genomgången kurs kunna 

-  visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar i palliativ vård 
utifrån ett forskningsetiskt och samhälleligt perspektiv 

Kursens uppläggning 

Kursen bedrivs som halv- eller heltidsstudier. 

 

Kursens innehåll 

De områden som behandlas i kursen är: 

-  döden i samhället, jämlikhet och ojämlikhet  

-  den mångdimensionella smärtan 

-  hälsofrämjande palliativ vård 

-  sorg, tröst och mening 

-  patient, familj och närstående 

-  kommunikation och samtal  

Undervisningsformer 

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska och/eller 
engelska. 

Examination och betygssättning 

Examinationen baseras på lärandemål och sker individuellt genom obligatoriska seminarier och skriftlig 

examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget beslutas av en av 

högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).  
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Kursbevis 

Forskarstuderande som har genomgått en kurs med godkänt resultat ska på begäran få kursbevis. 

Övergångsregler 

Forskarstuderande har rätt att examineras enligt kursplan vid tre tillfällen under ett år efter det att kursen har 
lagts ner. 

Kurslitteratur 

Se separat litteraturlista. 
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